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 جملة آداب الفراهيدي

 إبستمولوجيا السرد
 دراسة تطبيقية يف رواية مريامار 

ىمى.ىأحالمىعاملىهزاعىىمى.ىدى.ىعبدىاللهىحسنىجمول
تشتغل الفنون جميعًا ومن بينها فن الرواية على التسلح بآلياا  تاانياة تع اس 
حيويااة العااوالم الفنيااة داصاال الاانص ا دبااا ر وماان )ااذر الروايااا     ميرامااار   لنجياا  

ينطااوم متنهااا السااردم علااى العديااد ماان امشااارا  امبسااتمولوجية التااا محفااوظ التااا 
تثاارم تفالاايل الحاااانة السااردية للروايااة وتجعلهااا علااى درجااة عاليااة ماان ا سااتا لية 
علاااااى ذن  )اااااذر المسااااا لة تتعاااااد ال حااااادود اللعااااا  علاااااى ال ااااا م  لاااااى ا رتبااااااط الروحاااااا 

ذم  –ى النحاو الاذم يم  نهاا علا (2) فا د  )و الش ل المتحارك للمعرفاةر  (1)بالمتلاا
مااان التماساااك ولفااا  ا نتباااار  لاااى جاااو)ر الاااااايا التاااا تسااايطر علاااى ذ)ااان  –الرواياااة 

 المبدع ر مما يحاق بالتالا استدراج المتلاا  لى مساحة النص وا متزاج معه .
العلاااااااوم التاااااااا تااااااام لناااااااا  المالاااااااود باااااااا   امبساااااااتمولوجيا        البحااااااا  فاااااااا

ك نسااتطيي يم اان تعااد نظريااة العلااوم والمعرفااة ر ذو فلساافة فهااا وفااق ذلاا (3)ا تسااابها  
العلااوم ر ذم دراسااة مبااادو العلااوم وفراااياتها دراسااة ناديااة ر تاالدم  لااى  بااراز ذلاالها 
المنطااااا ر وتيمتهاااا المواااااوعية ر و)اااا فاااا ا نجليزيااااة مرادفاااة لملاااطلح   نظريااااة 

 المعرفة   .
ام جمياي الع تاا  التاا ذماا عان مانهل الااراال والتلااا فنالاد باه بفااا ه العا

تاوم بين المبدع   ال ات  / المرسل / المللف / المناتل ...   وباين المتلااا   الااارو 
/ المساااتمي / المرسااال  لياااه ...   عبااار رساااالة  ينتجهاااا المبااادع   الااانص امباااداعا   

عاادل بهدف  نتاج )ذر النلوص مرل ذصرال ر  وبمادار ما يعيد المتلاا  نتاج الانص واع
من جديد ر  بالش ل واللورل اللذين يتناسابام ومساتويا  التلااا ر يتحارك ذلاك   بداعه
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 جملة آداب الفراهيدي

المتلاا بع تته التبادلية مي النص ر من صا ل حر ياة ذزمناة الانص ر فماا دام يمتلاك 
الادرل على مجارال تلك الحر ياة الواسامة للانص ر سايباى تاادرًا علاى التفاعال والتعامال 

مي الم ونا  البنا ية للصطا  المعرفا  ب شا اله  لهاا  معه ر  ل ذلك با رتباط ذياًا 
ذن الع تاااة باااين ال اتااا    المرسااال   وتار اااه   ر علاااى الااار م مااان ( 4)  لااادال المتلااااا 

 . (5) المتلا ا   )ا ع تة  ير متوازية البتة
تهاادف الاااراال امبسااتمولوجية فااا م وناتهااا والتااا نعنااا بهااا  اال تااراال علميااة 

ساااس التاااا تااااوم عليهاااا المعرفاااة ر فتبناااا لااارحها فاااا  طاااار مااان التمااااس ا  لاااى    
الحاا ق والتلورا  التا تحدد آفاتهاا ر مان صا ل مفهوماا  تعياد ترتيبهاا حتاى تصادم 
الغاية التا تام  وتاوم من ذجلها ر و ل  شباع للمفهوما   نماا ياتم بات تح المعاارف 

ا بها وتستايم تناتها ر وتتعزز بما وتثاتفها ذثناا عمليا  الناد ر وا نتااد ر فتتهذ  شو 
ر و)ااذر الاااراال امبسااتمولوجية للفعاال  (6)تفاارزر ماان نتااا ل ر ومااا تطرحااه ماان ذساا لة    

الارا اااا النااااادم العربااااا تاااا تا    انط تااااًا مااان تف يااااك آليااااا  الفهاااام ا وليااااة ر ورلااااد 
حينااًا ر مرجعياتهااا الف ريااة  لااى امجااراا الفعلااا ر  فتعماال فيااه عماال الساالطة الموجهااة 

وعمل الباح  الصفا حينًا آصر . فتجعل ناتل الاراال حالً  ف ريًا ر   يم ن تاييمه 
   من ص ل رلد تااطعا  العوامل الملثرل داصليًا على حدودر ر والتاا تسارب   لياه 
ر بفعل التااطي الحاارم الحتما ر فلون  نتاجه بطابي صاص ر تل  فياه مشاار  

نلهر  فا بوتاة واحدل    ذن ميازا  تلاك الروافاد عدل ر وذذواق مصتلفة و  مااايًا  –اع
ماا زالا  تحمال  لياه صلااا ص  ال لاون وعارق وذوق ر فتازداد آفاتاه سااعة  –وحااارًا 
 . (7)وشموً     

ابتااداًا مااان العناااوان الاار يس للرواياااة     ميراماااار   ر يتصطااى نجيااا  محفاااوظ 
يتاااه  لاااى مرحلاااة التااااديم السااايميا ا مرحلاااة التااااديم البسااايط للاااا   بساااتمولوجيا   فاااا روا

امبسااتمولوجا الااذم يتطل اا  نوعااًا ماان التوالاال الااذ)نا المساابق بااين الانااال المرساالة   
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 جملة آداب الفراهيدي

المبدع   والاناال المستابلة  المتلاا   عبر سلسلة من المعلوما  التواللية مما يم ن 
فااا  تجسااد مشااحونًا بااد    عمياااة ذن نسااميها با تفاتيااة المسااباة ر فااالعنوان جاااا 

فامشاارل ا بساتمولوجية التاا  عند الاارو والت ويل فا برمجة الاراال يسهم ر مما لفظة
 فياه متجار  الذم المواي فهو عنالر الرواية ر ذ)م و)و من الم اننعنيها )نا )ا 

 الرواياة عنالار علاى  ال يحتوم فااا و)و ر وتتحرك ص له الشصليا  ا حدا 
فاا  الم اان ذ)مياة وتتمثال الروا اا العمال مان الهادف )او ذحياناا ي اون وتاد ا صارال ر
 وت  يد شصلياتها طبيعة تحديد وفا بنا ها تطور فا فاع  عنلرا  ونه فا الرواية
ميرامار من روايا  الم ان ر فميرامار بنسيون ياي فاا شااة بالادور الراباي فاا  ع تته

نااة ا ساا ندرية ر عمااارل شااا)اة اااصمة تاااي فااا اللسااان المغااروس فااا البحاار فااا مدي
  ميراماار  ر (8)وتديرر امرال يونانية  ماريانا  ر و)ا فا الصامسة والساتين مان عمر)اا 

 بنسايون  ناه الرواياة ر فياه ذحادا  تادور الاذم امطاار واسم الفنا العمل عنوان )و )
 عدد محدود ياطنه حجراته عدد الفندق ر من استارارية ذ ثر و)و الشصليا  اصتارته
 فياه وامتاماة ا شاصاص مان تليال عادد ذو واحاد شاصص وياديرر الناز ا مان محادود
 .ملتتة  دا ما تباى نسبيا ول نها ذطول

ولاااو تفح لااانا الماااتن الروا اااا لميراماااار لوجااادنار ملااااا بهاااذر امشاااارا  التاااا 
ت تنفها النلاوص ر ومان )اذر النلاوص تولاه علاى لساان ذحاد ذبطالهاا و)او   عاامر 

   وجدم  
 الغة ولى ، ىل عندك عبارة تصمح لراكب طيارة ؟))  ـ زمن الب

ـ راكب طيارة ! أييا القره جوز المفعم شحما وغباء .... إنمـا لمـق 
القمم ألصحاب العقول واألذواق ال لممجـانين المعربـدين مـن يـحايا 
المالىــو والحانــات .. ولكــن ييــو عمينــا طــول العمــر بال ــير  ــو 
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 جملة آداب الفراهيدي

مميـــم  ـــو ال ـــيرك  ـــم ركـــاب زمـــالء جـــدد  ـــو المينـــة  ، لقنـــوا ع
 .(9)اجتاحوا ليمعبوا دور البيموانات (( 

الثااافا  علاى المت اىفا )ذا النص يعتماد الروا اا فاا تزويادر امبساتمولوجيا 
نااة  الااذم يحاااول ماان ص لااه رساام المسااافة الفالاالة بااين عنلاارين ماان العنالاار الم و 

مان صا ل تولاه      للشعو  ر و)م المثافاين وذشابار المثافاين ر فااد اساتطاع الروا اا 
 نماااا صلاااق الالااام  لاااحا  العااااول    ذن يثيااار ف ااارل اساااتحالة المسااااوال باااين المثافاااين 
والجهلة ر ف لحا  العاول   و)م المثافون   بإم انهم لناعة ناص ثارم تاادر علاى 
اصتراق المتلاا والت ع  معه وبالتاالا امياااع باه وجذباه  لاى المنطااة التاا ي اراد مان 

لااااول  ليهااااا ر ذمااااا المجااااانين المعرباااادون   و)اااام ذشاااابار المثافااااين   فلاااايس المتلاااااا الو 
نموذج نلاا تاادر  بإم انهم  بداع ذم شاا ر بل  نهام   يساتطيعون حتاى امتياان با

علاى التجااو  ماي العاالم المحايط بهام ر و)ناا يفااا الانص  لاى مفارتاة ت ستشاف ماان 
ف اااااة الثانياااااة ذم بالمجاااااانيين باااااين ثناياااااا الااااانص مفاد)اااااا ذن   الالااااام ذلااااابح ماترناااااًا بال

الممثلون الشرعيون له   ذما   ذلاحا   –ذم فا زمن النص  –المعربدين و)م اآلن 
 العاول   فاد جردوا من جميي ذسلحتهم وذ)مها   الالم   فالزمن اآلن ليس مل هم .

يعتماد نجيا  محفاوظ علاى العنلار التااريصا الاذم يت ش اف  فا النص ا تا
 العديد من المسارا  الزمنية    عبر  تحام النص على

)) ماريانــا إنــك شــاىد حــو عمــى أن التــاري  لــيس وىمــا ، 
 . (10)مـن عيـد اإلمام إلـى اليوم (( 

 مارياناااااا تعااااارف  فااااااد اساااااتطاع الروا اااااا ذن يجعااااال  عاااااامر وجااااادم يعتااااااد ذن
الشاا)د الحاا علاى حياتاه بال   لها حتى الصالة منها جدا فهو يعد)ا تفاليل حياته

تااااريأ ب  ملااه ر وفاااا الاانص ذاتاااه ذياااًا يتااايح الروا ااا فرلاااة ذصاارال لتزويااادنا علااى ال
بعنلاار  بسااتمولوجا تاااريصا آصاار وذلااك فاااا تولااه     ذن التاااريأ لاايس و)مااا ر ماان 
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 جملة آداب الفراهيدي

عهاااد امماااام  لاااى الياااوم   فالتااااريأ حايااااة   باااد مااان ا عتاااراف بواتعيتهاااا وذن اااه حايااااة 
الحابااة ر ح باا ن  حاياااة التاااريأ   تتعااد ال تت اارر ر ول اان المفارتااة )نااا ذن  الروا ااا يلاا

الزمنياااة الممتااادل ماااا باااين علااار امماااام علاااا بااان ذباااا طالااا    رض    لاااى العلااار 
الحالا ذما ماا يتعل اق باالزمن الساابق فاإن  ا مار   يعادو ذن ي اون فياه الشااا ال ثيار 

 من التزييف والتلفيق .
ٍل ذ بار مماا  اان علياه فاإن  امبساتمولوجيا ساتتطو ر بشا  ذما فا الانص ا تاا

ساي تا علاى شا ل معلوماا  تاريصياة سياساية متمازجاة مااي  افاا الانص الساابق ر فها
بعاها البعض بما يش  ل معلومة تاريصية آيديولوجية ر وتاد اساتطاع الروا اا )ناا ذن 
يحو ل نله الروا ا من نص فنا مستال بذاته  لى وسيلة لصدمة مجاال معرفاا آصار 

 )و السياسة   
يو عــامر ، يتمــت ال ــورة األولــى زوجــوم األول ، أمــا ال ــورة )) م ــ

 . (11) ال انية  جردتنو من مالو وأىمو ، لماذا ؟ ((
فالمتلاا فا )ذا الن ص سيجد حتمًا ذن الثورا  التا تحر  ها ال ياناا  والااوال 

ول نها ر  السياسية فا بلد ما   يم ن لها ذن ت ون حيادية مي جميي طباا  الشع  
ت ااون منسااجمة مااي ف ااة معي نااة وعلااى التماااس مااي الف ااا  ا صاارال ر فالسااياتا  سااوف 

المعرفية التا تدمتها الرواية فا )ذا النص  ان  تاريصية  ونها تدم  حاياة تاريصية 
نلمسااها ماان صاا ل التجااار  الثوريااة التااا حاادث  فااا ذزمنااة مصتلفااة وعلااى مساااحا  

ن  الرواية تد م  معلومة سياسية  ونها واسعة من الوطن العربا ر وفا الوت  ذاته فإ
 تحدث  عن واتي سياسا معاش .

ويااااادم الروا ااااا فاااااا نااااص  حااااق    بسااااتمولوجيا تاريصيااااة   تتعل ااااق بالساااارام 
 المل ا والملتفين حوله  
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لم يكن عندي  و حاجة إلى تعريف ، عر تو مـن بعيـد بحكـم  -)) 
لمنتمـين مينتو عمى عيـد النيـال ال يا ـو والحزبـو ، كـان مـن ا

 . (12)إلى أحزاب ال راي وبطبيعة الحال من أعداء الو د (( 
 ذ نلمااح فااا الاانص نوعااا ماان ا عتااراف السياسااا الااذم يتعلااق بمرحلااة مهمااة 
ماان المراحاال التاريصيااة التااا تصااص ملاار ر و)نااا ن حااظ ذن الاان ص سيااااعف ماان 

المل اا   علاى  الايمة المواوعية التا جاا  بها الرواية ر فالذم ينتما  لاى السارام
وفاااق ماااا ياااار ر الروا اااا   ساااي ون بطبيعاااة الحاااال عااادوًا لحاااز  الوفاااد الاااذم  اااان يمث ااال 
الشع  الملرم على عهد ا حت ل البريطانا لملر فا عشرينا  وث ثينا  الارن 

 المنلرم ر وعمل على تصليله من سيطرل ا ستعمار البريطانا .
محاا  التاا يحااول مان ص لهاا  ن الروا ا فا )ذا النص واي عددًا مان الل

استمالة عاطفة المتلاا  لى ر باتاه وميولاه السياساية مان صا ل رلياة الاراوم ر فعاامر 
تمااااين  لااااى ا حاااازا    لااااايس  اااال المن  وجاااادم الااااذم يعماااال فااااا اللااااحافة ر يعااااارف

نما بمعرفة ذف ار)م لذا فهو   يحتاج  لى التعريف بهم .بمعرفتهم    فردا فردا واع
علااى لسااان حااال الااراوم   عااامر وجاادم   ذن ااه تااد  لاانص ا تااااثاام يتبااين فااا 

/  2/  4ترك حاز  الوفاد بال تارك ا حازا  جميعاًا بساب  ماا حلال مان ذحادا  فاا 
ر و) ذا فإن  ا نتماا  لى ا حزا  ي عد  بنظر الراوم  نوعًا من العبا  نظارًا  لاى  .....

 تفعله على ذرض الواتي   الهول الساحاة بين ما تدعو  ليه ا حزا  آنذاك وبين ما
لعمك تذكر أننو لرجت مـن الو د ، بل من األحـزاب جميعـا  -)) 

 . (13) براير .. ((  4، منـذ حادث 

 ذ ذتاح النص  من امم انا  امبستمولوجية الجديادل التاا عملا  علاى مانح 
الرواياااة نوعاااًا مااان التااازاوج ماااي العلاااوم والفناااون ا صااارال ر  ذ حلااال التااازاوج )ناااا ماااي 
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لعنلر التاريصا ر مما يحت م علينا الاول ب  انفلالية العلوم عان بعااها الابعض ر ا
  ما ذن  المشهد تد بي ن لنا رلية سوداوية عن واتي ا حزا  ومسيرل ناالها المزعوم .

 لااى محاولااة ا نتاااال  لااى حااد  عااالما معااي ن  يسااير الساارد فااا الاانص ا تااا
م ساال التاا حاتا  بالبشار مان صا ل الماارناة فا محاولة من الروا اا لمعايناة حجام ال

 بين حادثين من الحواد  العظيمة التا شهد)ا بنا البشر  

)) أتح ـب أن الطو ــان يــد اىمـك مــن البشــر أك ـر ممـن أىمكـتيم 
 . (14)ينبمة ىيروشيما ؟ (( 

رال التاا فاد انتال المشهد  لى لارف ا نظاار  لاى حادثين مان ا حادا  ال با 
سا)ما فا تاديم نوع مان المعرفاة التاريصياة   امبساتمولوجيا  رية ر واللذينعرفتها البش

  فاا   للمتلاا ر وتد انفتحا باراول لي شفا عن النتيجة المللمة التا ذلحاها  ال حاد
ر مااان البشااار   علاااى )يروشااايما   تاااد ذ)ل ااا  عاااددا ذ بااابناااا البشااار ر ماااي ذن  تنبلاااة  

غة السالال الاذم يتاامنه الانص     الاذم يتااح مان صا ل لايحس  الروا اا    ر 
 . ذتحسا  ذن الطوفاان تاد ا)لك مان البشار ذ ثر ممن ذ)ل تهم تنبلة )يروشيما ؟  

علااى  يااراد الواتااي بلااورل الصيااال ماان صاا ل ماازج الحلاام  يشااتغل الاانص ا تااا 
بالواتي الحسا ر و)ا ذبعد ما ت ون عان التااديم العلماا للحااا ق والمعاارف التاريصياة 

  

بالمظــاىرة الدميــة التــو  –حممــت وأنــا م ــت رق  ــو القيمولــة  ))
ايتحم االنجميز عمى إ رىا  احـة األزىـر ، و تحـت عينو وأصــوات 

 . (15) المتظاىـرين وطمقات الرصاص تدوي((
ورل فاد استطاع الروا ا ذن يصبرنا عن طريق عامر وجادم ذن يلاو ر لناا لا 

الشااع  فيهااا  ثياارًا مااا ينطلااق فااا مظااا)را  التااا  ااان الواتااي المعاااش فااا تلااك الماادل 
معب اارل عاان رفاااه  م شاا ل ماان ذشاا ال الهيمنااة ا سااتعمارية ممااا ياالدم بالتااالا  لااى 
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 طاا ق الرلاااص علااى المتظااا)رين ومااا ي حااد  ذلااك ماان امتعاااض ورفااض فااا نفااس 
 المواطن الذم تهم ه تاايا الوطن ومللحته .

وجيا مان صا ل اللاور المعل اااة فنتعار ف علاى امبساتمول ذماا فاا الانص ا تاا 
 على حيطان الا   البنسيون    

)) أجمت البصر  و الجدران المنقوش عمييا تاريليا . ىاك صورة 
الكابتن بقبعتو العالية وشاربو ال زير  و البدلة الع كرية ، زوجيا 

.  ـو الجـدار المقابـل  1919األول واأللير ، الذي يتـل  ـو  ـورة 
ميـا العجـوز ، كانـت مدر ـة ، عمـى مرمـى و وق المكتبـة صـورة أ

البصــر  ــو الصــالة  يمــا وراء البار ــان صــورة الــزوج ال ــانو ممــك 
 .(16)اىيمية ، أ مس ذات يوم  انتحر((البطارخ وصاحب يصر اإلبر 

 ن عااامر وجااادم بتفح لااه لجااادران الغرفااة تاااد تعاار ف علاااى ذفااراد ذسااارل مارياناااا    
وام صا ل النظار  لاى لاور)م اساتطاع الار  وذمهاا المدرساة ر ومان نزوجيهاا العسا ريي
من ص ل راويه عامر وجدم ذن يطلي المتلاا على طبيعة الحيال التا  عامر وجدم 

 9191 ان الناس يحيونها آنذاك ر فالزوج ا ول تتال ذثنااا ثاورل ملار الشاعبية عاام 
و) ذا )و عهد الذين يتار بون من الح اام فماا ذن تحاد  ثاورل حتاى تااتص مان جمياي 

ساب  وفاتاه با نتحاار بعاد  ف ساه الزوج الثانا فاد حدد الاروام ذول ك الماربين ر ذما 
دوا حياال معي ناة وماا ذن  ر و)ا نهاية مللماة  ثيارًا ماا تحاد  لقرساتاراطيين الاذين تعاو 

 يتعر اوا لإلف س حتى يبادروا با نتحار )ربًا من ملير)م المللم .
لتزويااااد روايتااااه بالنلااااوص امبسااااتمولوجية   ن نجياااا  محفااااوظ فااااا محاولتااااه        

التاريصيااة  نمااا يحاااول ماان صاا ل ذلااك تو يااد وجهااة نظاار معي نااة يمياال  ليهااا ذو يلي ااد)ا 
منهااااا سااااوال عاااارض الوتااااا ي التااااا  الروا ااااا   مجاااارد  تابااااة التاااااريأ التااااا   طا اااال

 . (17)حلل 
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اه بإبساتمولوجيا ماان ناوعٍ   ثاااٍن  فاا الانص ال حااق يحااول الروا اا ذن ياازود نل 
 دينا     –و)ا ما يم ن ذن نطلق عليها   تاريأ 

ــوم المحشــر  ،  ــد كي ــاللمق  ، و ــاحة المول ــتظ ب )) ال ــرادق مك
 . (18)والصواري  تنطمق  و الفياء(( 

 ذ يزاوج الروا ا بين التاريأ والدين فاا محاولاة مناه ال شاف عان الفارح الاذم 
التاااريأ و)ااو مشااهد ذشاابه مااا ي ااون يغمار الناااس ذثناااا احتفااا تهم بالمولااد النبااوم عباار 

المشهد التاريصا ال بير ر  ذ يجتمي الناس ليعب روا عن فرحهم  لٌّ بطرياته الصالة ر 
الاااذم   يتااا صر عناااه  نساااان ر ال ااال   مااااعهم )اااذا ذشااابه ماااا ي اااون بياااوم المحشااارواجت

 موجودون فا الم ان .
ة اآليديولوجياة وفا ذحايين ذصرال يزاوج الروا ا نجي  محفاوظ ماا باين المعرفا
آيديولوجا    –والتاريصية فيما يم ن ذن نطلق عليه ملطلح  بستمولوجيا الا   تاريأ 

 ا النص اآلتا  اااااااااااما فاااا 
)) لقد كان  عد زغمول ي ـتم  إلـى نصـااح الشـيوخ ولكنـو اتبـ  

 . (19)غالبا آراء الشباب . ليحفظك اهلل يا زىرة (( 

 مة  بستمولوجية تتعل ق بالطرياة التا  ان سعد ذ يشهد النص عن حاور ثي 
ا ماور التاا تتعل اق بسياساته ر فااد  اان ساعد يت ار فاا  دارتاه  ز لول يتعامل بهاا ماي

للااااايا السياسااية علااى مباادذ الشااورال فيسااتمي  لااى نلااا ح الشاايوخ والشاابا  علااى ذن ااه 
لاارارًا واناادفاعاً  ماان الشاايوخ الااذين   ااان يمياال  لااى رذم الشاابا   ااونهم ذ ثاار عنفوانااًا واع

 يت سمون بالح مة .
ويستمر نجي  محفوظ فا محاولته المزاوجة ما بين امبساتمولوجية التاريصياة  
نجاااد ذن المعرفاااة التاريصياااة امتزجااا   المعاااارف ا صااار ر وفاااا الااانص ا تاااا وماااا باااين

 بالمعرفة ا جتماعية  
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)) يميـــل إلـــى القصـــر والبدانـــة ، منـــتف  الشـــديين والم ـــد ، ولـــو 
ـــاوان رغـــم  ـــمرة بشـــرتو ، ذو طـــاب  ار ـــتقراطو ال عي ـــان زري ن

تلطاو العين وينم عـن صـمتو المتكبـر إذا صـمت وحركـات رأ ـو 
ويديــو المتزنــة المر ــومة بديــة إذا تكمــم ، يدمتــو المــدام با ــم 
)طمبة بك مرزوق (  و مجمس الم اء ،  م يالت تزيدنو معر ة 

 بو :
دام بيـذه األوصـاف يـدل لمـإن طمبـة بـك مـرزوق الـذي يدمتـو ا     - 

 عمى انو ذو
 . (20)منصب ميم  و الدولة ((     

 ذ ي شاااف المشاااهد الاااذم يتبناااار الااانص الساااابق عااان الع تاااة الحميماااة ماااا باااين    
الم مااااح الجساااامانية والطبااااا ي التااااا يتمي ااااز بهااااا بعااااض ا شااااصاص وبااااين الوظااااا ف 

  فالالار والبداناة   و   والمنال  الح ومي ة التا يتال د)ا ذلل ك اللنف من البشار 
وانتفاااااخ الشاااادتين واللغااااد   و   زرتااااة العينااااين علااااى الاااار م ماااان ساااامرل البشاااارل   و   
اللاام  المت ب اار   و   حر ااا  الاارذس والياادين المت زنااة المرسااومة بدت ااة  ذا ت ل اام   اال  
)ذر ع ما  على ذ)مي ة الشصص وعلو  منلبه فا الدولة ر ) ذا لاو ر نجيا  تلاك 

  فااا روايتااه   ميرامااار   ر ولعاال  )ااذا نااوعل ماان ذنااواع النجاااح فااا تلااميم الشصلاايا
 شصليا  روايته  ن لح  التعبير . 

تسير )ذر امم انا  امبستمولوجية التا تعراها رواية ميراماار  لاى ت سايس 
ساااانلتاا مااااي عاااادٍد ماااان  امبسااااتمولوجيا وفااااا النلااااوص ا تيااااةنااااوع آصاااار ماااان ذنااااواع 

 دينية ر  ما فا النص اآلتا   النلوص التا تفرز معرفة
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)) ... )) الرحمن ،عمم ، القرآن ، لمق اإلن ـان ، عممـو البيـان 
ــــنجم والشــــجر ، ي ــــجدان ،  ، الشــــمس والقمــــر بح ــــبان ، وال

 وال ماء ر عيا ووي  الميزان .. (( 
ميـــيت أيـــرأ  ـــورة الـــرحمن الحبيبـــة إلـــى يمبـــو مـــذ كنـــت  ـــو  -
 ..زىراأل 
 بقى وجو ربك ذو الجالل واإلكرام (()) كل من عمييا  ان ، وي -

)) يا معشر الجـن واإلنـس إن ا ـتطعتم أن تنفـذوا مـن أيطـار  -
 . (21)ال ماوات واألرض  انفذوا ال تنفذون إال ب مطان (( (( 

مة رمزية تشير  لى عظماة الصاالق  جال  ثي ا )ذا النص ياد م لنا فالروا ا ف
ن سما   لى الشصلايا  الر يساة فاا   ر  ما ذنها تشير  لى نوٍع من ال شف عوع 

ثاار ماان ماار ل فااا )ااذر الروايااة الروايااة و)ااا الساامة الدينيااة ر ولعاال الروا ااا ي رر)ااا و  
ر ولعل النص ال حق دليل على ما تلنا  (22) يد )ذر السمة على شصليته البطلة لت 

 ياااد للساااما  الشصلاااية لبطااال الرواياااة   عاااامر مااان ذن  )اااذر النلاااوص ت تبااال تليااال 
دعول  لى اميمان اللاادق باا، ر والباارز فاا )اذا الانص لايغة  ا  ر  ما ذن ه وجدم

السلال الذم ي من فا توله      يف   ذلمن با، وذنا ذحترق فاا جحيماه ؟   والتاا 
 لعب  دورًا فا ترسيأ عنالر المعرفة الدينية ود  تها  

 كيف ال أؤمن باهلل وأنا احترق  و جحيمو ؟ -)) 
لقد لمق أم الك لمجحيم ، لن يبارك اهلل لك  و شـوء ، الـرج  -

ر  ، كمــا طــرد إبمــيس مــن رحمــة مطــرودا مــن ىــذا المكــان الطــاى
 . (23)(( اهلل
ن ذشابه ماا ي اون    ن  شب ة الاد    التاا نرا)اا ماثلاة فاا الانص تشاتغل لت او 

لاوان الات حم اللغاوم بالفااا اللغوم الذم يحتشد فيما بين ذجزا ه ليااد م لناا لوناًا مان ذ
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ليغتا ا ستفهام والنفا فا الجملاة السااباة   و ياف   ذلمان ...   دورًا  تلدم ر  ذ
مهمًا فا تاديم امبستمولوجيا الدينية  ذ تنعطف الد لة الواردل فا النص   ذلمن با، 

 ا ا للية  من ص ل  ليغة النفا بينما ت تا ليغة ا ستفهام لتعيد)ا  لى حظيرته
الدور ا  بر فا تاديم الاااايا الف رياة التاا تاتمص ض  واللغة على )ذا ا ساس تلدم

عنهااا النلااوص  ذ ذن     الف اار ياا تا فااا ع تتااه مااي المعرفااة ماان بااا  اللغااة ر فهااو 
بها يلبح ش ً  تاول فيه ماا انتها   لياه تجاار  امنساان ر وممارساته وماا آلا   لياه 

 . (24)ت م ته وتصي  ته    
يااا تا محتشااادًا بامبساااتمولوجيا الديني اااة مااان صااا ل  شااافها عااان  نص ا تااااالااا

العديااد ماان الع مااا  المعرفيااة التااا تشااير  لااى العديااد ماان ا عااراف التااا سااار عليهااا 
ليطلعنا  العديد منا لذلك جاا النص  المسلمون ا وا ل ر و)و بالطبي ذمر يصفى على

 عليه  

ــا محمــوم ــا نظــرات صــامتة . أن ــدة  )) تبادلن بــااس وىــو عني
نيـرت تمامـا . وال يوة إرادتـو ، أو لـوال لـو و أل غايبة . ول

 و كرت ب رعة اشد من البرق  م يمت :

طى ، م ــــل الــــزواج اإل ــــالمو زىــــرة ، توجــــد طــــرق و ــــ -
 !األصمو

ف ينيــا محــل ال يــب  قمــت وانــ  ال أعــر حــل الت ــاؤل  ــو ع
 عن المويوع أك ر من ذكريات غامية :

 ج الم ممون األواال ..نتزوج كما كان يتزو  -

 كيف كانوا يتزوجون ؟ -

أيبمـــك زوجــــة عمــــى  ــــنة اهلل  أعمـــن بينــــو وبينــــك إننــــو -
 !ور ولو
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 بال شيود ؟ -

 أمام اهلل وحده ! -

  قالت محتجة  و ا تياء :

ــ  مــن حولنــا يتصــر ون وكــ نيم ال يؤمنــون بــ ن اهلل  - جمي
 موجود !

  م ىزت رأ يا ويالت بإصرار :

 . (25)ال . . ((  -

مان ص لاه المسالمون  لسابق على العرف الاذم  اان يتازوجا النص افاد ذطلعن
ر  ذ لم ي ان )نالاك ساند تاانونا يساتندون علياه   على وفق سرحان البحيرم   ا وا ل

سااوال امتاارار بااذلك ذمااام ا، ر والحاياااة ذن  ا ماار لاام ي اان  ااذلك فماان شااروط لااحة 
ان البحيارم  اان يبايح  ال الزواج امس ما وجود شاا)دين علاى ا تال ر    ذن  سارح

شاا ر فهو يحاول بهذر الطرياة ذن ياني ز)رل بزواجه منها بدون عاد زواج وذراد من 
 .فا النهايةص ل ذلك ذن يستغل جهلها وعفويتها ر ول ن ز)رل لم تستج  له 

ولعل بعض النلوص الساردية فاا )اذر الرواياة ست شاف عان معاارف ذصارال 
 فا النص اآلتا   يمتزج فيها الدين بالترا   ما

 . (26))) إعدلنو عمى القبمة ((    

فماان جملااة العااادا  المتعااارف عناادنا ذن نعاادل ماان يحتااار  لااى الابلااة ر ذمااا 
فااا )ااذر الروايااة وعلااى لسااان حااال ساارحان البحاارم الااذم ذلاابح يا سااًا  لااى درجااة ذنااه 

 يف ر بالمو  فا  ل لحظة و  يطمح  لى تحايق )دف معي ن .

 لااى ال شااف عاان  بسااتمولوجيا  آيديولوجيااة ولعاال   ص ا تيااةوتتطل ااي النلااو  
  ال ثير منها يعب ر عن تناعا  الروا ا نجي  محفوظ نفسها  
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)) حزب األمة ما أعجبنو   يٍو وما نفرنو منو ، الحـزب الـوطنو 
بحما ــاتو وحماياتــو ، الو ــد ب ورتــو العاليــة اللالــدة ، اللال ــات 

ــ ــاة ب ــو حي ــو يــويعتنو   ــة الت ــو ، األلــوان الحزبي ــى ل اردة ال معن
الذين لم أحّبيم ، الشيوعيون الذين لـم أ يميـم ، ال ـورة وم زاىـا 

 . (27)وامتصاصاتيا لمتيارات ال ابقة (( 
فا )ذا النص يفاجر المتلاا بجملة من الارارا  الجا)زل التا تنم  عن تجربة  

  ر وتااد ت ااون باال مجموعااة ماان التجااار  اآليديولوجيااة التااا عانا)ااا   عااامر وجاادم 
ون  سااااااطًا ماااان الروا ااااا علاااااى شصلاااايا  الروايااااة و   عااااامر وجاااادم بالااااذا    في اااا

ال اتااا  نفساااه ر وفياااه نلتااااا ماااي مجموعاااة مااان ا ح اااام  مجماااوع )اااذر اآلراا )اااا آراا
فحاااز  ا ماااة فياااه الاااذم يعجااا  والاااذم   يعجااا  ر والحاااز   – ماااا تلناااا  –الجاااا)زل 

تادتاااه ذد    لاااى  لحماتاااا  التااا يتلااار ف فيهاااا ياااة    ذن االااوطنا فياااه الحماساااة العال
عاامر وجادم   لام يحاب هم   فشله وتصل فه عن مطال  الجماا)ير ر وا صاوان المسالمون

ر الشاايوعيون الااذين لاام يفهمهاام ر ذمااا عاان حااز  الوفااد فهااو الااذم ذثااار  عجابااه فثورتااه 
الشاع  ر نلماح عالية صالدل  ما ذن  تاعدتاه الجما)يري اة واساعة جادًا  وناه يمث ال عاماة 

 ان من باين النااس الاذين يادعون للثاورل  الطرح اآليديولوجا ذن الراوم من ص ل )ذا
ول ن الثاورل التاا ت اون منلافة ماي ذبنا هاا الاذين دافعاوا عنهاا وحمو)اا مان ا نحاراف 
 وا ستبداد والظلم ر ولهذا تال     الثورل ومغزا)ا وامتلالاتها للتيارا  الساباة   .

باين منلاور ناا)ا وعاامر وجادم حاول  فيتحاد د الحاوار  لنص ا تاذما فا ا 
اآليديولوجية السياسية ر ومن ص لها تثار بعض الااايا امبستمولوجية التا يراد من 

  لى )ذر المنطاة المعرفية ولال صلفياته الثاافية بها   المتلاا وجذبه   ورا ها   راا
 )) عمى أي حال  ال ورة لم تمّ ك .

 ذلك ىو ال بب ،  حتى  قراء طبقتنا يد ال يحبون ال ورة ..ليس  -
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يبيـت عمـى الفرصـة بجنـون ، ميـيت بـو إلـى رحمـة  ـو رحـاب 
تاري  ، نوىت بموايف ال يجوز أن تن ى ، ا تعرينا األحزاب ، 
حزب األمة ما لو وما عميو ، والحزب الوطنو ما لو ومـا عميـو ، 

و الشــعبية مــن الطمبــة والو ــد وحمــو لممتناييــات القديمــة وياعدتــ
والعمال والفالحين ، لماذا جنحت بعد ذلـك لال ـتقالل ،  ـم لمـاذا 

 أيدت ال ورة ..

 ولكنك لم تيتم بالمشكمة االجتماعية الجوىرية ؟ -

  قمت ياحكا : -

ا أن اعمــل كمــ ذون د نشــ ت عيــدا بــاألزىر  مــم يكــن غريبــلقــ -
 ــو  ال ــربو شــرعو ر ــالتو  ــو الحيــاة أن يو ــق بــين الشــرق 

 الحالل !

 ؟ن معا ، أعنو األلوان والشيوعيينا أن تجمل عمى النقيييأليس غريب -

ـــم جـــاءت ا - ـــرة  ،   ـــرة حي ـــت  ت ـــر مـــا  ييمـــا كـــال كان ـــورة لتمـــتص لي ل 
 .(28)معا((

منلااااور بااااا)ا عااااامر وجاااادم ذن  الثااااورل لاااام تمس ااااه فلماااااذا اعتاااازل   ذ يسااااتفز   
ر وجادم فاا الحادي  مفس ارًا آيديولوجيتاه ا حزا  ؟ ولماذا ذي د الثورل ؟ ثم  يستمر  عام

تشااو ق  لااى تنحاارف عاان ذ)اادافها السااامية التااا ت )ااذر ذن  الثااورا  جميعهااا ساارعان مااا
تحاياها الجما)ير ومي )اذا يشاير منلاور  لياه ذناه تاد ذ)مال الحادي  عان   المشا لة 
.. ا جتماعيااة الجو)ريااة   و)ااا المشاا لة ا )اام التااا  ااان ينبغااا عليااه ا شااتغال بهااا 

ل اان عاااامر تاطعاااه اااااح ًا     لااااد نشااا   عهااادا باااا ز)ر فلااام ي ااان  ربياااا ذن اعمااال 
 ماا ذون شاارعا رسااالته فااا الحيااال ذن يوفااق بااين الشاارق والغاار  فااا الحاا ل   ..  ن  
)ااااذا الحااااوار ولعل ااااه لاااايس الوحيااااد الااااذم يحاااااول ال اتاااا  ماااان ص لااااه التجل ااااا لتاااااديم 
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مطلاااين عباار  ثافااة الحاااور الف اارم   بسااتمولوجيا آيديولوجيااة فااا حساسااي ة وواااوح
)او تطوياي المتلااا لصدماة )اذر  –على ما يبدو  –للذا  الراوية ر والهدف من ورا ها 

 ا ف ار التا يرا)ا الروا ا سامية ومناسبة للواتي العربا المعاش .
فاااااا الااااانص ال حاااااق تت ااااااح امبساااااتمولوجيا اآليديولوجياااااة التاااااا تمتااااازج ماااااي  

نااااة نساااايجًا فني ااااًا واحاااادًا ماااان صاااا ل  يااااراد بعااااض ا ف ااااار امبسااااتمولوجيا الديني اااا ة م و 
ة تتحد   عن سي د   نا الفاروق عمر   راا ا، عنه  اآليديولوجية متمازجة مي تل 

)) ال تصــــدق مــــا يقــــال عــــن العدالــــة واالشــــتراكية ، الم ــــالة  
تتملص  و كممة واحـدة : القـوة ، إن مـن يممـك القـوة يممـك كـل 

د ذلــك مــن أن يت نــى أمــام النــاس بالعدالــة شــوء ، وال بــ س بعــ
ال  لبرنــو بــاهلل ىــل رأيــت أحــدا مــنيم ي ــير  ــو  واالشــتراكية ، وا 

 . (29)األ واق شبو جاا  م ل  يدنا عمـر؟! (( 
ففا )ذا النص يترااال لنا العنلر امبستمولوجا اآليديولوجا بشا ل واااح 

ا ية ر المساالة تاتلصص فاا من ص ل توله       تلدق ما ياال عن العدالة وا شتر 
 لمة واحادل   الااول ر  ن مان يملاك الااول يملاك  ال شااا ر و  با س بعاد ذلاك مان ذن 
يتغناااى ذمااااام الناااااس بالعدالااااة وا شااااترا ية   فالااااذم يعرفااااه حساااانا عاااا م و)ااااو  حاااادال 

ا ق مطلا  الااو ل شصليا  الرواية ذن  العدالة وا شترا ية ما )ا    ذ ذوبة ما لم يتح
يحلل عليها امت ك  ل شااا ر ثام يشاير مان صا ل تولاه    )ال  ستطيي منالتا ي

رذياا  ذحاادا ماانهم يسااير فااا ا سااواق شاابه جااا ي مثاال ساايدنا عمااار؟     لااى ذن  العدالااة 
تحااا  بااالاول ر فحساانا عاا م يعتاااد ذن الاااول بالمااال واماات ك  اال شاااا و  يعتاااد ذن 

ع نفساه ليشاعر بفاار اآلصارين ر فااد  اان ذحدًا موجودًا مثل سيدنا عمر الذم  ان ي جو  
ل فااا ا سااواق و)ااو جااا ي علااى الاار م منااه ذن ااه  ااان تااادرًا علااى  شااباع نفسااه باال  يتجااو 
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ن ا،   اواع نا هااا فاااً  عاان ذ)اال بيتااه    ذنااه لاام ي اان ليفعاال ذلااك لصوفااه وصشاايته ماا
 سبحانه وتعالى   .

ة مااان صااا ل ومااار ل ذصااارال يطلعناااا نجيااا  محفاااوظ علاااى ع ماااا   بساااتمولوجي 
الحااوار الااذم دار مااا بااين ساارحان البحياارم وبااين لاادياه المهناادس علااا ب ياار و)ااو 

 لديق  

 الو ديين بالكمية . أتذكر ؟ بةكنا عيوين  و لجنة الطم -))     
 كنا ويتذاك أعداء الدولة . اجل . . أما اليوم  نحن الدولة . -       
        ........ 
 . (30)تراكو ؟ (( إذن   نت  وري اش -       
ذماا الجماا)ير فااد ر من صا ل ماامون الانص نفهام ذن  الدولاة تمث ال السالطة  

و اادًا ر  ي ونااون ماان الملياادين لهااا ذو ذن هاام ذعاادال)ا ر وتااد ي ااون عاادو  الساالطة اليااوم 
ي ون )و السلطة و)ذا )و الحال الذم نجدر فا  ثيار مان لاور الماااا والحااار 

ذنظمااة  ثياارل وذتاايم م انهااا ذصاارال ر والااذم يباااى ماان )ااذر فااا آٍن واحااٍد ر فاااد ساااط  
 التا تمنحها الحيال والطم نينة . )و الذم يستمد شرعيته شعبه ا نظمة 
صر نلحظ ذن ا جتماع على الاارآن لام يعاد للوظيفاة المعروفاة   فا النص اآل 

ن مااا اصتلفاا  المساا لة )نااا ر   ذ ذلاابح و)ااا ا سااتماع للااارآن ال ااريم وتاادارس آياتااه   واع
 ا جتماع  جل الاسم عليه  

 . (31))) لم يبق إال أن نجتم  لمق م عمى القرآن .. (( 
ر يتعلاااق بآلياااة ا تفااااق علاااى  اوسياساااي ااجتماعيااا اعرفااا فااااد ذباااان الااانص )ناااا  

يجتمااي )اال ا  الاارارا  بااين الناااس وصالاة بالنساابة لقمااور التااا يحيطهاا الصطاار ر  ذ
الاارارا  ومان ثام  ياسامون علاى الاارآن علاى عادم ن ا  الناس فيتفاون على جملة مان 

 تلك ا تفاتا  .
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عن  بستمولوجيا من نوٍع جديد و)ا امبستمولوجيا الجغرافياة ر  ا تا يتمص ض النص  
  ذ ي شف نجي  محفوظ فيه عن ذ)مي ة وموتي بنسيون ميرامار  

ــراه  ــدق ، ي ــى  ن ــام إل ــذي تحــول مــ  األي ــر ال ــت الكبي ــك البي )) ذل
ار  و لان جعفر كقمعة ص يرة ، وحوشـو القـديم الـذي شـق ال ا

 . (32) يو طريق إلى لان اللميمو (( 
تلعاة لاغيرل تحمال فاا داصلهاا   ناه ذ يتصيل عاامر وجادم بنسايون ميراماار   

عددًا من الموروثا  الاديمة التا يعتز  بها عامر فا    ع تة امنسان بالم ان ع تة 
ر ومان )ناا ذلابح مان المم اان  (33)التا ثر وا ثيار    جدلياة تشا ل مان صا ل عملياة 

الم ان الواتعا لميرامار على وفق ما يرويه نجي  ر فهاو يااي فاا صاان جعفار و  ن اه 
 تلعة لغيرل ر ذما عن حوشه الاديم فاد ش قَّ فيه طريق  لى صان الصليلا .

ن فااا الاانصت ا تااا استشااهد  الااروام بإبسااتمولوجيا جدياادل )ااا ذشاابه مااا ت ااو  
 بامبستمولوجيا الريااية  

 (34))) لنحذر الك ل ، ال ب س من تجربة المشو  و الصباح المشـمس (( 
. 

يااا علاى  نفسه  الوت  دم يمارس الريااة  ل لباح وفا  ن عامر وج
لذا فهو ينلح بممارسة المشا فا اللباح المشمس فهو الذم ذوتا  فرا ه بالمشا 

 د اللحي ة التا نعرفها جميعًا .يااا على ال سل فاً  عن الفوا 
تطالعناااا العنالااار امبساااتمولوجية مااان صااا ل ال شاااف عااان  فاااا الااانص ا تاااا 

 طبيعة الحيال ا جتماعية التا تحيا)ا ا سرل الشرتية  
 . (35))) األب يطال  جريدة واألم تطرز ريعة واألبناء يمعبون (( 
والر المحبة فهو  ن عامر وجدم يتمنى ذن يعيش ب سرل مجموعة وتربطها ذ

منهماااك بااااراال  –والماااراد باااه عاااامر وجااادم نفساااه  –محاااروم مااان )اااذر ا سااارل   ا   
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اللحف بح م المهنة التا مارسها طيلة حياتاه ر وا م و)اا زوجتاه مشاغولة بتطرياز 
رتعاااة و)اااا د لاااة علاااى تشاااب ثها بالعمااال المنزلاااا ر وا طفاااال و)ااام ذو در  اااارتون فاااا 

 اللع  .
ق يحاول البوح بإبستمولوجيا اجتماعية ذياًا تحاول ال شف النص ال حوفا  

 عن الواتي ا جتماعا الذم  ان الناس يحيونه فا السابق  
 . (36))) كان يممك ألف  دان ، كان يمعب بالمال لعبًا .. (( 

ومن ص ل ال شف عن شصلاية   طلباة باك مارزوق   يحااول تزوياد  الروام
مسايطرًا علاى رتاا   فاا ذلاك الازمن ذ  اان امتطااعالنص بإبستمولوجيا اجتماعية ر  

الناااااس و ااااان الواحااااد ماااانهم يمتلااااك مساااااحا  واسااااعة ماااان ا رااااااا بينمااااا   يمتلااااك 
 البسطاا من ا رض شي ًا .

امبسااتمولوجيا ماان صاا ل عااالم مااا وراا الطبيعااة ذو    ياااد م لنااا الاانص ا تااا
   يعر فها    من ذاق مرارته الميتافيزيايا   ر فا حديثه عن طبيعة المو  التا  

 . (37))) طبيعة الموت ال امية المقتحمة (( 
ر الروام  ذن طبيعاة الماو  )اا فاا ح ام الغماوض المااتحم الاذم  باد    ذ يار 

ذن ي بادرناااا يوماااًا ماااا وبماااا ذن  معرفاااة الماااو  تتطل ااا  مناااا تجريااا  الشاااعور باااالمو  ذو 
تااه لااذا ذلاابح ماان ال لاام نجاار   )ااذا امحساااس   وننااا لااع  علينااا معرفااة طبيعتااهتذو 

باااه تباااااى المعرفاااة م باولااااه     بااااه   تتجااااوز مااااا عب ااار عنااااه الاااراو  المريااار وحتااااى نجر 
 الغاماة الماتحمة   .

 عاارضتحاااول الفلساافة ذن تاااد م نفسااها ماان صاا ل ف ذمااا فااا النلااوص ا تيااة
لثاافيااة جاازٍا ماان  بسااتمولوجي تها ر و يااف    ذا مااا عرفنااا ذن  ذولي ااا  نجياا  محفااوظ ا

اًا مان صا ل حلاوله علاى ليساانس   ان  تام  فيما بينها معرفة بالفلسفة بال تصلل 
           (38)اآلدا  فا الفلسفة 
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)) اإليمان . . الشك . . إنيما م ل النيار والميل .. اعنو إنيما 
 . (39)ال ينفصالن ، وأنت يا بنو من أي جيل ؟ (( 

لآلصر وحيثما وجد ذحد)ما ينتفا  انمناتا انفاميمان والشك    )ما عنلر  
وجااود اآلصاار ر مااي ذن  الولااول  لااى واحااة اميمااان تتطل اا  العبااور ماان صاا ل منطاااة 

مجااا الليال ر ومجااا الليال  يال والنهاار ر فا  وجاود للنهاار با الشك ر فهما مثل الل
)اا    بد  من ذن يساباه النهاار )اذر )اا الع تاة الجدلي اة ماا باين اميماان والشاك  ماا

 الع تة ما بين الليل والنهار .
فتتمظهاااار امبسااااتمولوجيا عباااار سلساااالة ماااان الرليااااا   ذمااااا فااااا الاااانص ا تااااا

 الفلسفية الذاتية التا ت تا متداصلة مي النمط الدينا  
)) الجنة ىو المكان الذي يتمت   يو اإلن ان بـاألمن والكرامـة ، 

 . (40)أما النار  يو ما ليس كذلك (( 

حرم و)و  ارق حتاى ذذنياه بالحماتاا  والساصافا  و)او الاذم   يالمن  ن سرحان الب
بالحرية وال رامة ر ولهذا ياول ذن الجناة )اا الم اان الاذم يتمتاي فياه امنساان باا من 
والحريااة وذمَّ م ااان  ااان  ذ  ن ااه لاام يحاادد م انااًا معي نااًا ر  مااا ذن  النااار فااا رليتااه تاااف 

فهاااا الم اااان الاااذم يفااااد فياااه ر  عل اااق بالجناااة علاااى الااااد مااان الرلياااة السااااباة التاااا تت
 امنسان ذمنه و رامته .

ة التاا تتبن ا)ا رواية   ياا  الفلسفان الع تاديد مان العاع اشف النص ا تاوي  
  ميرامار    

)) أن تؤمن وان تعمل  يو الم ل األعمى ، أال تؤمن  ذاك طريق 
ا ىــو آلــر ا ــمو اليــياع ، أن تــؤمن وتعجــز عــن العمــل  يــذ

 . (41)الجحيم (( 
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 ذ ذن  تم اة المثاليااة   التاا يارر)ااا نجيا  محفااوظ   ت مان فااا تاوافر عنلاارم  
اميمان والعمل وبفادان ذحد)ما تاطر  تلك المثالي ة وتد تتحط م فا صاام متا)اا  
الحيااال ر فانعاادام اميمااان مااي وجااود العماال يحااد د نتيجتااه الروا ااا بالاااياع   وتااوافر 

ي العجااز عااان الايااام باا داا ا عمااال فهاااذا يعنااا الساااوط فااا تعااار عنلاار اميمااان ماا
رر فلسفة نجي  محفوظ من ص ل ذبطال روايته   .  الجحيم    ما تار 
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 اهلوامش :
                                                      

)و نجي  محفوظ بن عبد العزيز بان  بارا)يم بان ذحماد باشاا ر ولاد فاا الااا)رل     * 
م   سااما بهااذا ا ساام تاااديرًا ماان  2332آ   03 –م  9199ا ول  ااانون  99

والاادر للطبياا  العااالما الراحاال نجياا  محفااوظ الااذم ذشاارف علااى و دتااه ر روا ااا 
ملرم حاز على العديد من الجوا ز ومن بين ذ)م )ذر الجاوا ز جاا زل نوبال فاا 
اآلدا  . ينظاااار   نجياااا  محفااااوظ بعيااااون سااااورية ر مجموعااااة ماااان المصتلااااين 

 . 222   2332باحثين ر وزارل الثاافة ر دمشق ر وال
  ينظر   الفن والحس ر ميشاال ديرمياه ر ترجماة   وجياه البعيناا ر دار الحداثاة ر (9

 . 22   9111ر بيرو  ر  9ط 
  ينظاار   تملااان الاازمن فاااااا  حااراك الاازمن فااا الاانص الشااعرم العربااا ر د. (2

 . 9   2333عر  ر دمشق ر جمال الدين الصاور ر مطبعة اتحاد ال تا  ال
 – 24   9119  المعرفاااة ر د. محماااد فتحاااا الشااانيطا ر دار الثاافاااة ر الااااا)رل ر (0

22 . 
 . 931  ينظر   تملان الزمن   (4
  ينظااار   نظرياااا  الااااراال والت ويااال ا دباااا وتااااايا)ا ر د تاااور حسااان ملاااطفى (2

 . 91   2339سحلول ر مطبعة اتحاد ال تا  العر  ر دمشق ر 
  الااراال و الحداثاة ر مااربة ال ا ن والمم ن فا الاراال العربية ر حبيا  ملنساا ر (2

 .  9   2333مطبعة اتحاد ال تا  العر  ر دمشق ر 
 . 9  الملدر نفسه   (2
 . 221  ينظر   نجي  محفوظ بعيون سورية   (1
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لمياة الجديادل ر   ا عمال ال املة   رواية ميرامار   ر نجيا  محفاوظ ر الم تباة الع(1
 . 1بيرو  ر   د .       

 . 93  الملدر نفسه   (93
 . 92  الملدر نفسه   (99
 . 91  الملدر نفسه   (92
 . 29  الملدر نفسه   (90
 . 22  الملدر نفسه   (94
 . 49  الملدر نفسه   (92
 . 92  الملدر نفسه   (92
 . 22  ينظر   نجي  محفوظ بعيون سورية   (92
 . 21املة   رواية ميرامار       ا عمال ال (91
 . 29  الملدر نفسه   (91
 . 91  الملدر نفسه   (23
 . 91 – 91  الملدر نفسه   (29
 . 912ر  21  ينظر   الملدر نفسه   (22
 . 20  الملدر نفسه   (20
ر 9ا ر المر ز الثااافا العرباا ر ط   ال تابة الثانية وفاتحة المتعة ر منذر عياش(24

 . 933   9111بيرو  ر 
 . 921  الملدر نفسه   (22
 . 943  الملدر نفسه   (22
 . 92  الملدر نفسه   (22
 . 01 – 02  الملدر نفسه   (21
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لااى وشااارع ا مياارا  ر صلياال شاا رم )ي اااس ر   ساايرل جباارا الذاتيااة فااا الب اار ا و (00

 . 920   2339مطبعة اتحاد ال تا  العر  ر دمشق ر 
 . 92  ا عمال ال املة   رواية ميرامار     (04
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ABSTRACT 
One of the most important approaches to translation is the 

socio-semiotic or cultural approach which means that translation 

is not restricted to the meanings of sounds, words, grammar and 

rhetoric but it goes beyond mere correspondences to cultural 

presuppositions and value systems which create a different 

world picture specific to every culture (Nida, 1985:121). This 

paper aims at pointing different problematic areas in translation 

that result from differences in culture to which the two 

languages belong. 
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1. The Concept of Culture: 

The anthropologist Malinowiski (1962:169) defines 

culture as "the fullest context of all human activities. It is the 

vast instrumentality through which man achieves his ends both 

as an animal that must eat, rest, and produce; and the spiritual 

being who desire to extend his mental horizons, produce works 

of art and develop systems of faith" 

Haviland (1975:12) defines culture as "a set of rules and 

standards which when acted upon by the members of a society 

produce behaviour that falls within a range of variance that 

readers consider proper or acceptable"(for further details, see 

Muhammad 1986). 

The fabric of society operates and becomes visible 

through our use of language. This fabric includes the social 

context of language use which naturally presupposes the 

existence of a particular society. Society has implicit and 

explicit values, norms and laws, and with all its particular 

conditions of life: economic, social, political and cultural (cf 

Davis 1977: 21- 57). 

Culture is defined as the way of life and its 

manifestations, which are unique to a society that uses a 

particular language as a means of expression (Newmark, 

1988:94). 

Culture may be defined as a set of beliefs, which governs 

the behaviour patterns of a society. These beliefs include 

religion, economy, politics, literature and language. Thus, 

language is an integral part of culture, and translation involves 

two cultures, the culture of the source language(source culture) 

and the culture of the target language(target culture)(Aziz and 

Muftah, 2000:85). 
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2. Types of Cultural Problems of Translation: 

Aziz and Muftah ( 2000:90) say that cross-cultural 

translation may constitute many problematic areas. This is true 

of translation between English, which represents part of the 

western culture, and Arabic, which belongs to the oriental 

culture. 

2.1 Geographical Culture:  

Two cultures involved in translation may have divergent 

backgrounds related to such topics like animals, plants and 

climate. The Arabic speaking person may be said to inhabit  

States generally characterized by a hot and dry climate like Iraq, 

Syria, North Africa etc, whereas the culture of Western Europe 

is cold and wet. Within these two cultural frameworks, the 

different geographical terms will acquire different shades of 

meaning for the people using them. 

2.2 Religious Culture: 

Religion has deep roots in many different cultures and is 

revealed in how people speak and behave. However, some 

communities are more religion conscious than others. In 

general, the impact of religion is stronger and more obvious in 

the East than it is the West. 

2.3  Social Culture:  

Social ideologies raise a number of problems. These 

include the attitudes of various societies toward love, marriage 

and the concept of decency.  

2.4  Material Love  

The term material love has a broad sense and includes 

such things as food, means of transport and other objects that 

people use in their daily life. These may be different from one 

community to another. Developed Countries would deal with 

various material things like E-mail and WWW, which may not 

be found in Developing Countries. 
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2.5  Linguistic Culture:   

How people view the external world and what distinctions 

they draw between its various parts are likely reflected in their 

language: some linguists draw a distinction among three basic 

language functions. These functions are ideational, interpersonal 

and textual. They are realized differently in different languages. 

At the ideational function, for example, English recognizes two 

terms as far as the number system is concerned: the singular 

which means( one) and the plural which means(more than one) 

whereas Arabic distinguishes three terms: singular which 

means( one), dual which means( two) and plural which 

means(more than two).  

3. Definition of Translation: 

Translation plays an important role in human 

communication, and the importance of it has grown dramatically 

in the 20
th

 century the amount of information and ideas 

exchanged among different languages has increased. Yet, the 

emergence of translation as a profession comparatively recent 

that is still surrounded with controversy much of which 

emotionally inspired (Ciroen, 1966:12). 

The fact that translation has been a subject of constant 

controversy and that many scholars have different views about 

it, has resulted in presenting several definitions concerning the 

process of translation. 

Nida and Taber(1974:12) mention that translation is 

concerned with reproducing in the TL the closet natural 

equivalent of the SL, first in terms of meaning and secondly in 

terms of style, but in contrast to others, translation is approached 

as a search for equivalent not sameness of meaning.  

The fabric of society operates and becomes visible 

through our use of language. This fabric includes the social 

context of language use which naturally presupposes the 
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existence of a particular society. Society has implicit and 

explicit values, norms and laws, and with all its particular 

conditions of life: economic, social, political and cultural (cf 

Davis 1977: 21- 57) 

Culture is defined as the way of life and its manifestations 

which are unique to a society that uses a particular language as 

it means of expression (Newmark, 1988: 94) 

Aziz (1989:19) mentions that translation is an operation 

that is performed on two or more languages in which the source 

text is replaced by the target language on the basis of equivalent 

between both texts( lexis and grammar of the target language; 

and the source language phonology or graphology is also  

subsequently replaced by target language phonology or 

graphology ).  

Suleiman (1999:145) states that "translation, is an art and 

skill, is an integrated process which involves the 

comprehension, analysis, reformulation of text by incorporating 

the contextual, semantic and socio-cultural aspects of source 

language and target language text". 

Cook (2003: 52) says that the  interpretation of language 

in context relies on the degree to which the participants share 

conventions and procedures including those related to 

paralanguage, pragmatics, and genre. Such conventions and 

procedures, together with values and beliefs which lie behind 

them, are elements of cultural knowledge, and the people who 

share them, can be thought of as belonging to the same culture. 

Al-sulaimaan(2010: 83) mentions that the term culture 

can be defined as a collection of traits connected with a 

community of individuals which is common to the individuals in 

the society and not given by natural biological or physical 

necessity. 
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4. Types of Translation: 

Translation has been viewed differently by different 

scholars. There is no unanimous agreement about its definition, 

models and types. However, some scholars attempt to define it 

and specify its types and models. With regard to its types and 

models, Catford (1965) classifies the types of translation 

according to rank, extent and level. Nida and Taber, (1974) 

mention two types of translation, namely formal equivalence 

and dynamic equivalence. The up-date methods of translation 

are those suggested by Newmark (1982 ). In what follows we 

will talk about each one of them very briefly.   

4.1 Semantic Translation: 

Newmark (1982: 7) mentions that in semantic translation, 

the concentration is on the message rather than on its effect or 

force. The basic aim of the translator is to convey the SL formal 

and contextual meaning of the original texts as accurately as the 

semantic and syntactic structures of the original SL text. This 

type of translation is characterised by being more complex, 

more concentrated, inclusive of more details and focus on the 

content rather than the intention of the author of the original 

text, or the resultant effect.  

4.2   Communicative Translation: 

In communicative translation, Newmark (1982: 7) 

confirms that the focus is on reproducing the same effect on the 

TL receiver as that of the original text on the SL receiver (i.e., it 

emphasizes the force of the message more than the content of 

the message). In this method of translation, the translator gives 

himself the right to add or remove certain lexical items in order 

to make the thought of the SL text clear to the reader. 

Communicative translation is characterized by being subjective, 

smoother, clearer, simpler and more direct than the semantic 
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one. For this reason, Newmark prefers this method to the 

semantic one. 

5. Translation and Culture: 

It is a commonplace fact that cultural presuppositions and 

value system create, by virtue of cultural specificity, a mental 

set characteristic of each culture and it is expected that various 

mental sets overlap between one language and another, but they 

rarely match exactly. These mental sets as reflected by language 

look like some invisible borderlines drawn across the world 

image, which does not largely differ among and between 

languages.  

For instance, in the western world, dragons are regarded 

as symbols of dire danger and as such they fit in the Book of 

Revelation which harbours several terrible creatures besides the 

dragons while the dragon is normally regarded as a symbol of 

good luck in the Orient. 

Several events recorded in a text may likewise have quite 

different meanings because of different cultural values. For 

instance, among the Muslims the story of Ibrahim and Ishmael 

is regarded as one of the most significant proofs of the grace of 

God while less significance is attached to this story in the 

western world. Also kings of Israel are considered prophets in 

the Gloriuos Qur'a:n and Solomon in particular is almost 

mythified while in the Old Testament they are all represented as 

historical figures. This impression of the Muslims, therefore, 

differs from that of the western man of those figures since each 

culture is influenced by a different prototype. A sociosemiotic 

approach to translation has led to some problems of meaning 

and ambiguities since the cognitive structure or rather the 

mapping of the cognitive structure as reflected in words does 

not match among cultures. Among these problems are the 

distinction between the designative and the associative 
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meanings (which paralleled to some extent, the distinction 

between denotation and connotation) and the metaphoric 

representation (Nida, 1985:21-3).  

The above mentioned aspect becomes clear in the 

representation of colours in different cultures. The word (black) 

for instance, is a term of abuse or insult in several white cultures 

while the designative meaning of the same word in a white 

culture does not contain or suggest any pejorative shock. The 

term of insult is another example, "you cow" does not mean 

anything pejorative in an Indian culture nor does "a mouse" in 

China mean any passive connotation. On the other hand, 

designatively both "cows" and "mice" can be used neutrally in 

all cultures(Dulf, 1984:11-2). 

Related to this problem is that of cultural relativity of 

peacocks, pandas, camels kangaroos, and penguins are 

representatives of India China, Arabia, Australia and Eskimos 

equally as representatives of their respective species. Snow 

regions as contrasted to desert regions have created different 

metaphors relating snow in the former and heart in the latter to 

boon and pleasant things. Different parts of the body are given 

different weights of significance in different cultures thus 

affecting not only the aesthetic standards but the metaphors 

attached to these standards. 

Also, it is often broadly admitted that since language is an 

embodiment of an underlying human common experience which 

the thesis of linguistic universals implies the translator's job is to 

actualize this presupposition whatever the peculiarities of the 

language he is dealing with. 

A narrow consideration of the concerned languages, 

however, shows that the above assumption is not quite adequate 

because it aims at universalization of usage while ignoring at the 

same time cultural variations. 
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Ecology, it is my impression, does not homogenize but it 

rather determines linguistic variance across cultures. First let's 

assume that an Arab native speaker receives good news and that 

he must formulate his psychological enjoyment into a sentence. 

He will literary say: 

"This news freezes my chest" 

A statement which, to say the least, will seem particularly 

bizarre to his English interlocutor. The reason for this unusual 

wording of the experience of the Arab can only be explained 

with reference to the ecological conditions of the Arabian Desert 

which structure and explain his repertoire of metaphoric images.  

Needless to say, that the translator handles such a 

culturally- bound expression with the idea of giving it back into 

English. He certainly does not need to be weather specialist to 

find the appropriate corresponding expression. The Arab item is 

cold oriented whereas the English item is hot- oriented, each of 

them responding respectively to his environment conditions. 

Moreover, this item shows a difference in terms of the symbolic 

representation of affectivity which is represented by the physical 

organ "chest" for the Arab and by "the heart" for the English. 

Culture- bound expressions explicitly spot light the 

cultural relativity and prove that the Linguistic Universal 

Theory does not comprehensively hold in time and place.  

Let's take some local examples, Satan the crow, the Magi 

and the Jew. Different cultures harbour different systems of 

beliefs what is held sacred for an Indian can only be viewed 

with horror or disrespect for an Arab. Satan is worshipped by 

the Yezidiz while damned by Muslims. In reviewing the 

folklore of the Middle East nations two phenomena stand out. 

The first is the hostility between the Arabs and Persians; the 

second is hatred between Jews and Muslims. The first discord is 
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national and racial while the second one is principally religious 

and historio-political.  

For many Muslims, the term "Jew" is a term of insult. It is 

a synonym of niggardly, miser, mean and lousy, while the term 

"magus" stands for passive association. Whether derived from 

the Arabian Nights or some other sources, this sterio-typical 

example betrays cultured bias and as such cultural relativism. A 

cow to a North African is an animal  of boon on good omen 

while an owl is a bird of bad omen to most nations. It is not the 

bird by any characteristic ominous but rather human bias which 

associates this bird to deserted and directed places. Being a 

night bird….the associative meaning thus single out certain 

entities as being positives or passively. When these entities, say 

animals, and colours, are used in a text like Chinese, Indian, 

Russian, Arab or English they definitely cannot show their 

positivism or passivism. "Black" certainly is a benign colour for 

African Negroes thus affecting not only language but the 

aesthetic sense (cf Nida, 1985:123). 
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6. Conclusion:  
All in all, these cultural aspects have their great relevance 

to translation and it seems that cultural equivalence when 

lacking can very likely block the process of translation. One 

method to solve this problem is to provide an explanation and 

place it in the footnote for making clear this aspect to the 

readers. Another method is to expand cultural awareness of both 

translators and readers through an over-expanding cognitive 

mapping and wider- world view so as to understand such 

differences in the TL in their SL meaning potential and 

connotation without affecting any change in the TL text 

equivalence. However, it seems that along time must pass until 

this aim becomes within reach and since this cannot be achieved 

on, by resorting to footnote. 
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ABSTRACT 
The present study investigates the taxonomy of structural 

ambiguity in humorous texts. It is found that there are many 

ambiguity devices used in creating humorous effects in jokes 

and other humorous texts. These devices include the use of 

articles in plural and non- count nouns , coordinating 

conjunctions , the construction ' a little ' , devices affecting verb 

forms such as modals and tense shifting , in addition to other 

devices such as verb particles , idioms ...etc .It is also found that 

there are two main ways for translating humorous texts .The 

first way is to translate them semantically preserving as much as 

possible the humorous effect of the SL text , whereas the second 

way is to recontextualize the SL text through changing the 

reality to which it refers if translating it semantically would 

result in the loss of the humorous effect. 
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1.Introduction 
 Taxonomies showing types of structural ambiguity can be 

valuable in helping writers to be more aware of potential 

ambiguities and thus more capable of avoiding them .But some 

attention must be given to the fact that there are some situations 

such as humour in which structural ambiguity is actually 

desirable .For such situations the value of studying ambiguity is 

not that such increases our ability to avoid ambiguity ,but rather 

that the insight into ambiguity enhances our ability to create it. 

 This study investigates some important ambiguity devices 

involved in the creation of humour that relies on the specific 

structural ambiguity type that Stageberg called a " class 

ambiguity "( 1971:357).Reference will be made to the effective 

means for translating these devices into Arabic . 

 This type of ambiguity gets its name because it creates a 

confusion between the traditional classes or parts of speech ( 

such as nouns ,verbs, adjectives, etc.) ., stripping the TL text of 

the humorous effect found in the original text .The present study 

attempts at solving this problematic area through illustrating the 

ambiguity devices and categorizing them into a number of 

groups. Then a section will be devoted to discussing the 

proposed translation strategies to deal with the translation of 

humorous texts based on structural ambiguity. 

 It is not at all easy for anyone not well-versed in English 

to recognize such ambiguity devices and comprehend humorous 

texts invested with these devices . In the same vein , translators 

not aware of such devices will render the text unsuccessfully  

 Before proceeding to discuss the ambiguity devices 

related to class ambiguities and their relationship to humour , it 

would be appropriate to demonstrate what a joke involving a 

class ambiguity might look like: 
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1-  Man in Restaurant : I'll have two lamb chops , and make 

them lean,   please . 

      Waiter:      To which side ,sir? 

                    ( Clark ,1968:191 ) 

 This joke involves a class ambiguity because the meaning 

of lean  is ambiguous between an adjective and a verb .The 

difference in the meanings of lean represents more than just a 

particular word having more than one meaning ; the difference 

helps to create a structural ambiguity. Because the two 

interpretations of lean represent separate constituent types ( in 

this case , parts of speech) , the varying interpretations also 

represent different sentence structures. 

2.Ambiguity devices 
 Some sentence structures seem particularly tolerant of or 

susceptible to structural ambiguity .For example , a passive 

sentence is very easily confused with an SVC (subject , verb, 

complement) sentence using a past participle .This can be 

shown in the following riddle in which the past participle 

spotted may serve as either a verb in a passive construction or a 

predicate adjective describing the subject : 

2- Why is it hard for leopard to hide ? 

           Because they're always spotted . 

                     ( Brown,1988:9) 

 Another sentence structure that lends itself well to 

structural ambiguity is one that uses the progressive verb 

construction .The progressive is easily confused with an SVC ( 

predicate adjective) construction .This construction may be 

found in a joke such as the following , which inverts the 

auxiliary for a question: 

3- Hopeful Mother : Is my son really trying? 

            Teacher :Very ! 

                      ( Kohl and Young , 1963:11) 
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2.1   The use of articles 

2.1.1 Plural and non-count nouns 
          One powerful device of structural ambiguity is the set of 

plural and non-count nouns .Cottle (1975:47) shows that while 

there is a definite article for singular as well as plural nouns , 

there is no indefinite article for plural nouns . Put differently, 

while most singular nouns require an article , plural nouns do 

not require an article when the noun is indefinite since no such 

article exists. 

 The absence of an article makes it more likely that a noun 

will be confused with a different part of speech. For example , 

in the headline " British Left Waffles On Falkland Islands " ( 

Lederer , 1987:92), the use of a plural waffles is functioning as a 

noun or some other part of speech, in this case a verb , and thus 

whether left is to be interpreted as a verb or noun. An article 

would require a noun interpretation of waffles. Moreover, the 

absence of an article often creates a confusion about the location 

of constituent boundaries where the delineation would otherwise 

have been clean. The lack of such a delineation makes it easier 

for particular nouns or parts of noun phrases to be confused with 

other parts of speech .For example , in the sentence " Only a few 

high schools have carefully developed programs " ( 

Stageberg,1971:360) , it is unclear whether the word developed 

is functioning as a verb in a present perfect construction , or 

whether it forms part of the noun phrase constituent ( an 

adjective modifying the following noun ). An article would 

eliminate such an ambiguity. If for example the verb phrase in 

the sentence were    " have a carefully developed program " or " 

have carefully developed a program " , no such ambiguity 

would be possible since what follows an article must be part of a 

noun phrase. This is just the sort of situation one may find in the 

following jokes that use a gerund phrase:  
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4- Girl : Are you fond of moving pictures ? 

       Boy: Oh, yes, very . 

       Girl: Then you won't mind moving some down out of  

the attic 

        for Mother. 

                 ( Kohl and Young , 1963:113) 

5- Question : What's worse than raining cats and dogs? 

       Answer : Hailing Taxis . 

                ( Clark , 1968:107 ) 

Notice that in both of these examples ,the use of a plural is 

essential in order for the ambiguity to work. If we take a 

singular , there is a difference  between    " hailing a taxi " and " 

a hailing taxi". 

         Like plurals, non-count nouns such as rice, milk , sand 

,and so forth , also constitute powerful devices. Whereas count 

nouns lack indefinite articles with their plurals , non- count 

nouns , which have no plural form, go even further by also 

resisting any indefinite articles with their singulars.  

        As in the case of plurals , non-count nouns may create a 

confusion regarding constituent boundaries or the nature of a 

particular constituent. For a useful comparison we may look 

back at an example mentioned earlier. We saw how the plural in 

" Only a few high schools have carefully developed programs " 

causes a problem for interpretation .In his taxonomy 

,Stageberg(1971:361) pairs that sentence with the sentence ,    " 

Departmental chairmen in southern universities have limited 

academic freedom ." It is clear that the non-count noun freedom 

serves the same purpose as the plural programs as it uses no 

article that would otherwise make constituent boundaries clear. 

         But what is more significant with non- count nouns as 

devices is their inability to carry the –s inflectional suffix. The 

lack of any overt inflectional endings on the non-count nouns 
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provides them with an additional capacity for being confused 

with other lexical categories which also lack such an inflectional 

ending such as adjectives , adverbs , and in some cases verbs. 

         If one looks at a SVC construction , particularly one using 

a predicate nominative , one can see how easily a non- count 

noun lacking not only an article but an inflectional –s may be 

mistaken for a verb in a passive construction , provided the non- 

count noun shares the same morphology with a past participle 

form of a verb. In the following jokes the non-count noun may 

be interpreted as either a noun in a predicate nominative 

construction or a verb in a passive one: 

6- Question: When is a spanking like a hat? 

    Answer : When it is felt. 

              ( Clark,1968:171) 

7- Diner : This coffee is like mud. 

      Waiter : Well, it was ground this morning! 

              ( Ibid.: 196) 

8- When is a chair like a fabric ? 

       When it is sat in . 

              ( Rosenbloom , 1976:29). 

The non- count noun may also contribute to an ambiguity 

between a noun and adjective in an SVC ( subject , verb , 

complement ) versus SVO ( subject , verb ,object ) construction 

as in the following joke : 

9- What is a good way to get fat ? 

            Fry up some bacon. 

                   ( Ibid.:30) 

The question in the joke comes from an underlying 

structure in which a person gets fat. Depending on whether the 

word get is a linking or transitive verb, the following word will 

be either an adjective or a noun. An adjective in a predicate 

position is not normally mistaken so easily for a noun since the 
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noun would usually require an article , but the non- count noun 

fat avoids such a constraint. 

2.1.2 Coordinating conjunctions  
Coordinating conjunctions can remove the necessity of an 

article and thus allow verbs to be confused with nouns .These 

conjunctions must join the same type of constituent such as 

noun phrases with noun phrases or verb phrases with verb 

phrases. One of their syntactic characteristics that makes them 

particularly useful as ambiguity devices is that they may 

optionally omit a grammatical item in a constituent following 

the coordinating conjunction if that item is found in a 

constituent preceding the coordinating conjunction. This can be 

seen in a sentence such as " He sang and (he) danced."  

Coordinating conjunctions are very likely to create 

ambiguity when they follow a transitive verb. This can be 

illustrated with the sentence " Use indelible ink and varnish over 

it (Stageberg, 1971:360).In this sentence it is unclear whether 

varnish is a verb that is coordinated with ink .This type of 

ambiguity is found in the following jokes:  

10- Question : What has four wheels and files ? 

        Answer : A garbage truck. 

                 ( Clark,1968;165) 

11- Jimmy : Dad, did you ever hear a rabbit bark? 

         Dad    : Of course not. Rabbits don't bark! 

        Jimmy : But my teacher told us that rabbits eat 

cabbage  and bark. 

                 ( Ibid.:85) 

12- Question : Why is a dog dressed more warmly in  

                          summer than in winter? 

Answer  : In winter he wears only a fur coat , but in 

summer he wears that same coat and pants. 

                      ( Withers and Benet , 1954 : 34 ) 
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One may conclude that the plurals and non-count nouns 

after the conjunction in the said jokes are the decisive factor in 

allowing the omission of an article. Such an assumption would 

be consistent with what has previously been shown about the 

ability of plurals and non- count nouns to remove the necessity 

of determiners, specifically articles . But the following joke, 

which involves a singular count noun without a determiner ( " 

his hammer and [his] saw") , shows how the critical factor in the 

omission of the determiner is actually the coordinating 

conjunction. 

13- How was the blind carpenter able to see ? 

                   He picked up his hammer and saw . 

                      ( Rosenbloom , 1976 : 61) 

2.1.3 The construction ' a little ' 
The construction ' a little ' does not work to remove an 

indefinite article but rather to cause a confusion about the 

identity of an existing indefinite article in a sentence or phrase 

.Part of the potential for confusion results from the fact that ' a ' 

may be either an indefinite article introducing a noun , or part of 

an adverbial expression that introduces an adjective or adverb . 

This potential ambiguity may be illustrated well with an SVC 

sentence type. 

An SVC construction may involve either a predicate noun 

such as " It is an  antique " or a predicate adjective such as " It is 

antique. " 

The presence of an article prevents the noun interpretation 

from being confused with an adjective one. But the construction 

a little can undermine this distinction in a sentence such as " It is 

a little antique ",  since the indefinite article ' a' may not be an 

article for a following noun at all but rather part of an adverb 

expression itself, modifying a subsequent adjective. A whole set 
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of riddles has exploited this ambiguity .While sometimes they 

rely on homophones , such as : 

14- Question : Why couldn't the pony talk? 

              Answer : He was a little horse [ hoarse ]. 

                        ( Clark, 1968: 141 ) 

15- How can you tell if a bucket is not well ? 

          When it is a little pale [ pail ]. 

                   ( Rosenbloom ,1976:61) 

at other times homonyms may occur : 

16- When is a baby not a baby ? 

 When it's a little cross. 

           ( Wither and Benet , 1954: 68 ) 

17-   Have you heard about the butcher who backed into the 

meat  grinder ? 

  He got a little behind in his work . 

           ( Lederer , 1988:54 ) 

The pool of words such as cross that can be nouns or 

adjectives and thus potentially useful to particular structural 

ambiguities is limited . But the set of such words grows through 

the addition of the suffix-er . In such words the suffix may be 

interpreted as either an agentive one with a noun or a 

comparative one with an adjective or even adverb .It would not 

be difficult to create jokes that hinges on ambiguities using 

words such as cleaner and blinder in connection with a little. 

One could say for example that someone is " a little cleaner ." 

2.2 Devices affecting verb forms 

2.2.1 Causative and perception verbs 
Some ambiguity devices subvert concord requirements 

between subjects and verbs , requirements that might otherwise 

prevent a structural ambiguity from occurring .This is the case , 

for example , with some causative and perception verbs because 

of the effect they can have on the form of other verbs that 
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accompany them . Causative and perception verbs such as make 

, see , and others , not only allow the subsequent verb to appear 

in a non- finite form , but without the infinitival marker as well ( 

see Quirk and Greenbaum , 1973 : 365-66).This is important in 

allowing a subsequent verb to be mistaken for another part of 

speech and is particularly useful in avoiding an inflectional –s 

when the subject of that verb is a third person singular . One 

additional feature of this set of devices is not related to concord 

but nonetheless important to the ability of these devices to fit 

into structural ambiguities and thus humour .This feature is 

related to the structural options that are available to some 

causative and perception verbs. 

           The capacity for structural options does not alone make 

causative and perception verbs unique from other verbs . But in 

combination with the removal of the third person singular –s , 

the causative and perception verbs constitute powerful devices. 

The verb see, for example , may take either a noun phrase object 

or a clausal object. This can lead to ambiguity when see is 

followed by a compound noun ( or a noun that is preceded by a 

noun functioning as a premodifier ).When this happens , part of 

the noun phrase in the object position may be mistaken for a 

verb . Joke (18) illustrates this type of ambiguity : 

18- Why did the window pane blush ? 

It saw the weather – strip ? 

     ( Rosenbloom , 1976:23 ) 

In a simple declarative sentence the verb strip would require an 

inflectional suffix –s  since it follows a third person singular 

subject weather .But after a verb of perception , this suffix is 

inappropriate . Other examples with causative or perception 

verbs include: 

19- How do you make a lemon drop ? 

Hold it and then let go . 
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    ( Rosenbloom , 1976:30 ) 

20- Al : Why did the city rate gnaw a hole in the carpet ? 

Sal : Tell me .Why ? 

Al : Because he wanted to see the floor show. 

     ( Clak,1968 :101 ) 

21- Mother moth was astonished to see baby crying . " Stop 

that at once ,"she commanded." This is the first time I 've 

ever seen a moth bawl "[ball]. 

      (Ibid.:101) 

Perception verbs also allow another type of non-finite 

verb form to follow them .Quirk and Greenbaum ( 1973:366) 

note that jokes ( 22-23) use a participial form in their verb 

interpretation . 

22- When did the lobster blush ? 

When it saw the salad dressing . 

     ( Arrow ,1958:70) 

23- " I saw a man – eating shark at the aquarium ." 

" That's nothing .I saw a man eating herring in the 

restaurant." 

     ( Esar,1946:145 ) 

It could be argued that for the ambiguity in ( 24-26 ), it is 

not necessary to provide a causative or verb of perception that 

would remove the inflectional suffix –s . For example , one can 

achieve the ambiguity by using a verb such as know , which 

allows the verb in the lower clause to retain an inflectional 

suffix .This is true to some extent when the verb in the lower 

clause may be ambiguous with a count noun such as those that 

occur in ( 24-26). One can , for example, change(18) to read : 

24- Why does the window pane blush ? 

It knows the weather -strips . 

Syntactically this works .But here the use of the 

inflectional suffix –s is only an option with count nouns when 
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the ambiguity involves whether a noun or a verb is being used. 

Notice jokes ( 25-26) below in which the punchline uses a non-

count noun .In such cases , the use of a causative or perception 

verb is essential in order to remove the inflectional suffix : 

25- Teacher : Enda, I drove by your house yesterday and I 

saw your family wash in the back yard . 

            Enda    : You must have had the wrong house .We 

all wash in the bathroom. 

                              ( Rosenbloom , 1976: 99) 

26- When are eyes not eyes ? 

When the wind makes them water. 

                    (Ibid.:119) 

In these riddles , the ambiguity would not be possible 

with the suffix –s since the non-count nature of the words wash 

and water normally prevents us from accessing the 

interpretation unless those words occur in the singular. 

In humour the causative and perception verbs become 

vital also for verbs when they are to be confused with 

adjectives. In such cases, the inflectional suffix –s  must be 

dropped because adjectives do not carry such a suffix .This may 

be shown with (27-30) below : 

27- Why did the man hit his hand with a hammer ? 

He wanted to see something swell . 

        ( Rosenbloom,1976:60) 

28- How can you make a slow horse fast ? 

Don't give him any food. 

        ( Ibid.:195) 

29- Man in Restaurant : I'll have two lamb chops , and make 

them lean , please. 

                 Waiter   : To which side , sir ? 

                        ( Clark , 1968: 191 ) 

30- Patient  : This ointment makes my arm smart ? 
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Doctor : Why not rub some on your head ? 

        ( Ibid.:259) 

It was previously noted that the suffix –er can provide an 

additional option that allows an adjective to be confused with 

another part of speech. This was seen with a little but can also 

be illustrated in connection with causative and perception verbs: 

31- Why did the fat man praise everybody after a car ran over 

him ? 

                  Because the accident made him flatter . 

                          ( Wither and Benet ,1954:95) 

There are other structural options that are available to a 

causative verb such as make , and that are independent of 

concord .It might be useful to note two such uses of make .The 

first environment involves the ability of make to be used in an 

SVO or SVOC sentence , thus creating an ambiguity when it 

isn't clear which of the two sentence structures is intended. This 

can be seen in ( 32-33) :  

32- How do you make a Venetian blind ? 

Stick a finger in his eye. 

          ( Rosenbloom , 1976 : 103) 

33- How do you make [a] Maxican chili ? 

Take him to the North Pole . 

          ( Ibid.:66 ) 

The other environment results from the ability of make to be 

involved in SVOO as well as SVOC constructions .This can be 

shown in (34). 

34- Genie : I am your slave and will grant you every wish . 

             Man   : Well, while I'm thinking of a really important 

wish , make me a milkshake. 

             Genie : Proof ! You're a milkshake ! 

                           ( Hirsh-Pasek et al .,1978;114) 
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2.2.2 Modals  
Modals such as can , could , will , should , etc. are 

another important set of devices for subverting subject – verb 

concord restrictions that might otherwise prevent structural 

ambiguity .As devices , modals are not only important because 

they do not themselves carry an inflectional ending even when 

used with a third person singular, but because they must also be 

followed by a verb in its bare infinitival form . In this way , they 

preclude the necessity of making a forced choice between 

singular and plural verb forms . In Chomsky's famous example, 

" Flying planes can be dangerous " ( 1965;21) , the nature of the 

subject phrase flying planes is ambiguous .The gerund 

interpretation ( the act of flying planes ) requires a singular verb 

form ,whereas the interpretation of flying as a modifier ( planes 

that are flying ) requires a plural verb form .Neither as a singular 

verb ( flying planes is dangerous)  nor a plural verb ( flying 

planes are dangerous ) allows ambiguity because the number as 

seen in the verb construction resolves the ambiguity .Chomsky 

has thus used a model verb to mask number. 

Chomsky's sentence in particular represents an SVC 

pattern , more particularly a predicate adjective type .But 

another variation of this ambiguity that still keeps the gerund 

phrase in the subject position would involve an SVO sentence 

pattern.  

2.2.3 Tense shifting 
If it is important to mask the number of the subject in 

order for an ambiguity to work and a modal is not desired, then 

there is another option that can easily result in a structural 

ambiguity . One of the features of modern English is that 

contrary to its earlier history , each verb has only one past tense 

form. Except for the forms of be , there is no distinction 

between a past tense singular and a past tense plural .Thus joke 
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(36),which will be shown later , could be adjusted to the 

following form: 

35- Biting insects in our yard caused diseases .What did we  

                  do wrong? 

              You shouldn't have bitten them. 

2.2.4 Avoidance of subject position 
One other very effective way to avoid the resolution of 

subject-verb agreement that would otherwise disambiguate a 

phrase in such a linguistic context is to move the ambiguous 

subject phrase to the end of the sentence . Such a strategy 

removes the need of concord with the ambiguous phrase entirely 

, since concord must occur with the subject and the gerund 

phrase is no longer the subject. 

This movement may often , though does not necessarily 

have to, result from the use of the passive . Stageberg 

(1971:360) provides a humorous ambiguity resulting from the 

passive:" Patent medicines are sold by frightening people." This 

passive sentence would have been derived from one of two 

unambiguous active counterparts: "Frightening people sell 

patent medicines " or " Frightening people sells patent 

medicines ."It is impossible to determine what the active 

counterpart would have been .In humour , the strategy of 

avoiding the subject position through the passive or a 

construction derived from the passive can be illustrated with 

(36): 

36- " What is the best way to prevent diseases caused by  

                            biting insects?" 

                           "Don't bite the insects." 

                                      ( Esar,1946: 165 ) 

In this joke , the ambiguous gerund phrase biting insects 

is not found in a subject position that would otherwise require 

an agreement with a verb and thus remove the possibility for 
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ambiguity surrounding the nature of the phrase .While one can 

easily understand how an SVO structure could be made into a 

passive one , it should be pointed out that with a little 

imagination , even an SVC sentence such as Chomsky's could 

be recast as a passive : " The danger is caused by flying planes." 

A few generalizations can be offered in relation to the 

previous three devices and their role in getting around concord 

problems with gerund phrases .These generalizations can be 

illustrated well with variations of Stageberg's sentence " Patent 

medicines are sold by frightening people." As far as concord is 

concerned , the ambiguity works well in this passive sentence 

because the advice avoidance of subject position removes the 

necessity of masking number since the concord is determined on 

the basis of the syntactic subject , a subject whose status has no 

effect on the ambiguity in the sentence . But if the subject 

position is used , then a modal is used ( " Frightening people can 

sell patent medicines ") since it removes the necessity of using 

an inflected verb form,  a verb form that might force a singular 

or plural interpretation .The other alternative if the gerund 

phrase is in the subject position is to use tense shifting ( " 

Frightening people sold patent medicines ") since the use of the 

past tense does not , except in the case of the verb be , indicate 

number . 

2.3 Other devices   

The list of structural ambiguity devices is of course 

longer than what has been presented here. The focus here has 

been on devices related to class ambiguities involving the part 

of speech and specifically those devices that subvert the rules of 

concord that might otherwise clarify the identity of constituents 

in the sentence. There are other devices that help to confuse the 

part of speech in a sentence or that occur in connection with 

other major types of structural ambiguity .One might have 
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examined , for example , the role of verbs that can be used both 

transitively and intransitively .This can be seen with class 

ambiguities: 

37-  Why is a goose like an icicle ? 

    Both grow down . 

       (Pepicello and Green ,1984: 45-46) 

   or with ambiguities of grammatical relationship: 

38- First Cannibal : Am I late for chow  ? 

     Second Cannibal : Yes , everybody's eaten. 

     ( Kohl and Young , 1963: 31 ) 

In (37) the meaning of down as an adverb can only 

occur if grow is intransitive .But the meaning of down as a non-

count requires grow to be transitive . Similarly , in (38) , besides 

the use of the ambiguous contraction , it is critical that the verb 

be able to be transitive or intransitive . The passive 

interpretation depends on the former , and the present perfect 

interpretation depends on the latter. It should be noted that (37) 

also relies on a non-count ( down ) for the ambiguity to occur 

,since the presence of an article or other such determiner would 

prevent the noun from being interpreted as an adverb. 

Other devices include verb particles that may be 

confused with prepositions : 

39- Where are we eating ? 

Let's eat up the street . 

Let's not , I hate concrete . 

          ( Kohl and Young , 1963 : 56 ) 

or idioms :  

40-  Judge :  Did you steel this women's rug ? 

Prisoner : No, your honour , she gave it to me and told 

me to beat it . 

           ( Kohl and Young , 1963 : 77 ) 
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Many more examples and devices could be discussed . 

And while not all structural ambiguities are the result of 

conscious planning , they do result from grammatical features 

that can be described . As shown , these features or ambiguity 

devices often remove or manipulate redundancies that exist 

within the language , redundancies which often prevent 

structural ambiguity. 

Jokes ( 41-43 ) provide an idea of some of the other 

structural ambiguity types that can occur in humour apart from 

class ambiguity : 

41- Postmaster : Here's your five – cent stamp . 

Shopper  ( with arms full of bundles ): Do I have to stick  

        it on myself ? 

Postmaster : Nope .On the envelope . 

           ( Clark , 1968 : 61 )  

42- A lady wrote to the " Dear Abby " column in a newspaper 

…she said : " I have been engaged to a man for some time , 

but just before the wedding , I find he has a wooden leg . 

Do you think I should break it off ? 

                  ( Murdock , 1967 :110 ) 

43- A lady went into a clothing store and asked , " May I try on 

that dress in the window ?" 

        " Well," replied the sales clerk doubtfully ," don't you think  

         it would be better to use the dressing room ? 

                        ( Clark ,1968: 239 ) 

In (41) there is an ambiguity regarding the grammatical 

relationship of the pronoun myself in the sentence .It is not clear 

whether the pronoun is functioning as an emphatic pronoun 

emphasizing the subject or a reflexive one that is the object of a 

preposition .Joke (42) deals with an ambiguity regarding the 

intended antecedent for the pronoun it . This pronoun could be 

referring to the engagement or to the leg . Finally, (43) involves 
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an ambiguity about the scope of modification . The 

prepositional phrase in the window could be modifying the noun 

dress or the verb phrase try on . Such structural ambiguities that 

involve grammatical relationships, pronoun- antecedent 

relationships , are but some ambiguity devices used in humorous 

discourse .  

3. Translation of Ambiguity – Based Humour  
      Translation is a linguistic and cultural practice , and like 

every practice it is distinguished by specific kinds of materials ( 

linguistic and cultural ) and specific methods of transforming 

them. Translating , especially in the case of a literary text, 

always effects a linguistic and cultural gain that exceeds the 

foreign text and signifies primarily in the receiving culture, 

evoking domestic forms , traditions , and values . It creates 

effects that vary to some extent the semantic and formal 

dimensions of a foreign text. 

         Because of the irreducible differences between languages 

and cultural traditions , translators often resort to various 

strategies to compensate for the losses that result from 

translation . A typical compensation is the insertion of a brief 

explanation for terms and allusions that are unfamiliar to the 

readership of the translation, especially those that are deeply 

rooted in the foreign culture. Compensations may also include 

free renderings, recontextualization or substitutions designed to 

produce an effect that the translator could not produce in the 

translation at precisely the same place that it occurs in the 

foreign text. 

          The difficulty of translating humorous texts invested with 

ambiguity varies depending on the type of ambiguity . 

Humorous texts based on linguistic ambiguity such as 

homonymy and polysemy are considered to be the most difficult 
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if not impossible to translate , whereas humorous texts with 

structural ambiguity are sometimes less difficult to render.  

            Mention should be made of the fact that a successful 

translation of a humorous text depends on how far it maintains 

the humorous effect in the TL text around which all of the 

humour revolves . Two strategies will be primarily adopted 

here, namely , semantic translation and recontextualization of 

the SL humorous text .So, humorous texts based on structural 

ambiguity involving some sort of homonymy or polysemy will 

be translated through employing recontextualization, that is , 

changing the reality to which the humorous text refers , whereas 

humorous texts consisting in structural ambiguity only will be 

translated through adopting semantic translation. In what 

follows an attempt will be made to select the humorous texts 

which we think are possible to translate without having recourse 

to recontextualization. 

1. Postmaster : Here's your five – cent stamp. 

Shopper ( with arms full of bundles ) : Do I have to stick 

it on   myself ?  

          Postmaster : Nope. On the envelope. 

The ambiguity in this text stems from the grammatical 

relationship of the pronoun myself ( see 2.3 ) .Here is the 

translation of the text : 

 مدير مكتب البريد : تفضؿ ىذا الطابع بخمسة سنتات .
 . بنفسيالمشتري ) ذراعاه ممموءتاف بالرـز ( : ىؿ عمي اف الصقو 

 مدير مكتب البريد : كال ، بالغالؼ .
2. A lady wrote to the " Dear Abby " column in a newspaper 

…she said : " I have been engaged to a man for some 

time, but just before the wedding , I find he has a wooden 

leg . Do you think I should break it off ? 
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         The ambiguity in this humorous text is based on the 

intended antecedent for the pronoun it ( see 2.3 ) . Below is the 

translation of the text :  

كتبت سيدة في عمود ) عزيزي آبي ( مف صحيفة قائمًة : لقد خطبني رجؿُ  لفتػرة                                    
زمنيػػة ولكنػػي اكتشػػفت قبػػؿ الزفػػاؼ تمامػػًا اف لػػو سػػاؽ خشػػبية . فيػػؿ تظػػف اف عمػػي 

 .  فسخيا
3. A lady went into a clothing store and asked , " May I try 

on that dress in the window ?" 

" Well," replied the sales clerk doubtfully ," don't you 

think it would be better to use the dressing room ? 

The ambiguity in the text is about the scope of 

modification ( see 2.3 ). Here is the translation of the English 

text:  

في سألت البائع : ىؿ بإمكاني قياس ذلؾ الثوب ذىبت سيدة الى متجر مالبس و  
 ؟واجية العرض

فأجػػػػاب البػػػػائع " حسػػػػنًا " وىػػػػو يسػػػػاوره بعػػػػض الشػػػػؾ: ولكػػػػف ا  تظنػػػػيف أف مػػػػف  
 األفضؿ فعؿ ذلؾ في غرفة قياس المالبس ؟

   4. What is the best way to prevent diseases caused by biting 

insects? 

           Don't bite the insects . 

 The ambiguity in this joke comes from the ambiguous  

gerund phrase biting insects ( see 2.2.3 ) . The proposed 

translation of the text is as follows : 

   ؟ لدغ الحشراتبسبب  ضما أفضؿ طريقة لمنع األمرا
   تمدغ الحشرات .  

5. What is a good way to get fat ? 

    Fry up some bacon . 
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The ambiguity in the joke emanates from the word get 

which is either  interpreted as a linking verb or a transitive verb 

( see 2.1.1). 

      Here is the proposed rendition : 

 ؟  لمحصوؿ عمى السمنةما ىي أفضؿ طريقة 
 ة شحـ .اقمي قطع

 6. Where are we eating ? 

     Let's eat up the street .          
     Let's not , I hate concrete . 

The ambiguity here includes a verb particle that may be 

confused with a preposition .The translation may go like that : 

 ايف نتناوؿ طعامنا ؟
 . ياية الشارعلنأكؿ ن

   أحبذ ىذا فأنا اكره ا سمنت .
          In these translations we have tried to assimilate the SL 

texts to the receiving culture preserving as much as possible the 

semantics of the SL joke in the TL .Howevere, there are other 

humorous texts which are impossible to translate without 

changing the realities to which they refer. In other words, 

recontextualization is needed to produce the humorous effect of 

the SL text which can not be otherwise brought about .Let us 

take the following example to illustrate this point :  

     Question : What's worse than raining cats and dogs ? 

     Answer : Hailing taxis . 

     Unlike the previous examples the present humorous text can 

not be translated without resorting to recontextualization , since 

translating it semantically without changing the reality to which 

it refers will make it lose its effect .Therefore, we propose the 

following translation : 
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 س: ما ىو أسوأ مف لصؽ الصور عمى الجدراف.
 ج: لصؽ التيـ .

4. Conclusions  
       The present paper revolves around the taxonomy of 

structural ambiguity in humorous texts and the best means for 

translating them into Arabic . It is found that there are many 

ambiguity devices used in creating humorous effects in jokes 

and other humorous texts . The devices used for creating 

ambiguity include the use of articles in plural and non- count 

nouns , coordinating conjunctions , the construction ' a little ,' 

devices affecting verb forms such as causative and perception 

verbs , modals and tense shifting , and other devices such as 

verb particles , idioms , grammatical relationship of pronouns 

and the like. 

       An understanding of such ambiguity devices can allow 

greater awareness of how to prevent structural ambiguity .But 

just as significantly , such an awareness can also help to create 

it. 

       A translation that maintains a lexicographical equivalence 

to a humorous foreign text or closely adheres to its lexical and 

syntactical features will not necessarily reproduce its humorous 

effect . There are two main ways to translate humorous texts . 

The first way is to assimilate the SL text to the receiving culture 

keeping as much as possible the semantics of the two texts intact 

, and the second way is to recontextualize the SL text by way of 

changing the reality to which it refers if translating the 

semantics of the SL text would make it lose its humorous effect. 
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 تصنيف الغموض البنيوي يف النصوص الفكاهيت
 مع اإلشارة إىل الرتمجت

 املستخلص
صي ىذه الدراسة تصنيؼ الغموض البنيوي في النصوص الفكاىية . إذ تستق
خمػػؽ التػػأثيرات الفكاىيػػة فػػي النكػػات  يغمػػوض عػػدة ٌتسػػتعمؿ فػػ أدوات تبػػيف أف ىنػػاؾ

والنصوص الفكاىية األخرى . وىذه األدوات تشمؿ استعماؿ أدوات التعريػؼ والتنكيػر 
ط النسػقية والتركيػب المنطػوي في األسماء المجموعة واألسماء غير المجموعػة والػرواب

( ، واألدوات التي تؤثر في أشكاؿ الفعؿ مثؿ ا وجيية وتغييػر a littleعمى الكممة )
الصػػػػػػين الزمنيػػػػػػة ، فضػػػػػػاًل عػػػػػػف أدوات أخػػػػػػرى مثػػػػػػؿ حػػػػػػروؼ المعػػػػػػاني والتعبيػػػػػػرات 

. أمػا طػريقتيف لترجمػة النصػوص الفكاىيػة ف ىنػاؾأا صطالحية ....الخ. كمػا تبػيف 
لفكاىي لمنص األصؿ الطريقة األولى فيي ترجمتيا د ليًا مع المحافظة عمى التأثير ا

أمػػا الطريقػػة الثانيػػة فيػػي إعػػادة بنػػاء سػػياؽ جديػػد لمػػنص األصػػؿ عػػف قػػدر اكمكػػاف ، 
ألصػػؿ طريػؽ تغييػر الحقيقػػة التػي يشػير إلييػػا إذا مػا أفضػت الترجمػػة الد ليػة لمػنص أ

 ي.إلى فقداف التأثير الفكاى
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 نص من العصر األموي

 د. محمد حسين محمودم. 
 قسم اللغة العربية كلية التربية/ جامعة تكريت/

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املُقدمة
إن الحددث ث  ددن ال ادديم الي دددي  ددي ثال ددن الدياددا الياددثي   اددي الحددث ث  ددن 

جي  صددب  ددي  ديب األالددبلي اإلآددبلد ن و ثا  ددي  "األاددوجج" األالبليددي واالاعدددي ي الد
واإلاآديا ن   دشيهح الحدحر  ىدإ إحآديم داشوددن اليد م اإلآدبلد ن  ث أن حصثت لاي 

   يدثدت ل جا الث ن ال  عم إال دن البلل صون هجه الي م وححاآع ي اعديماالشحف  وأن  
اليد م  عدعدخج    دي   ئدن دي لاي ي دًي  وأ ييحًا  ود ياي ا  ىن   ضبًل  ن ي د ي ال يسف ن  

يالشد ن  آدى  نددا ددي عولدث ددن يد م   وو ديم  يدحمو   وا دل  ددحومة  ال ح  ن األص ىن دن
 الفيح  والحد ن الايهى ن العي ُعآ ح ايح الححب ثأحًا لايين أو    ح.

 ي آ  ل عث  ت الي م اإل اي  دن  وعالىد ر الافدود ددن ثحن  ايمت اليص ثة 
؛ لجا البلل الححر  ىإ وصل ال ايم الي دي  يلدا ا الح يايالي م الايهى ن الدافحة دن 
يدحاحه لىفضديئل العدي و آدديحع   دي ُ ثحك ي م اإلآبلم الحيدن  يلييحئ ل جه الثال ن آوف  ا 

وع دث هدجه اليصد ثة ددن أسدول     يددي ُ دثحك  سح دن هدجه اليد مالا و ن آيثت ي ل ال  ثن
 دددي اثادد ن و شدددح ن   عددًي  وثيا دددن  يددث ادديمت   واشددد حهي  شددي حاي اليصدديئث العددي يع  دددي

ادديمت  ددي ثديا ددن  شددح  وال ي ددن  دد ن الآدد  ن و  ددت واحددث  ود شددم أشدد يحه ادديم  ددي 
الدوضددوص افآدد  لىيصدد ثة الثال ددن العددي آاثحآدد ي  لعيددحد اليدد م الالىي ددن  ددحوح إآددبلد ن 
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ح   ن. ودادوص ددي اديم ددن أشد يحه  دي ث دوان شد حام أدو دون لىدثيعوح ادوحي حددوثي 
و واحث وثدياون   عًي  ي ثبلثن  شح اصًي    ث أن عفحيت أش يحه  ولم عادا الي آي ه

  ي ث وان ش ح.
واليصددد ثة العدددي احدددن  صدددثثهي ثحاآدددع ي ععحدددثث  دددن ي ددددن ااعدي  دددن عدددحع س 

 ددي شددل الداعدددا الي ىددي الددجي يددين آدديئثًا  ددي  دديلداعدا الددجي يددين   دد ذ   دد  الدياددا 
 واصدم؛ لدجا اديم ال حدث ل آدىس الضدوم  ىدإ الدايسي العي ييات    ثة  ن الددثن وال

دي عحدى  اليص ثة دن يد م إآدبلد ن وااعدي  دن  وآدايف  ادث ح دية الشدي ح  ودايآد ن 
اليص ثة أواًل  شديل ددواخ ثدم ااعيدل إلدإ الدار والثحاآدن العحى ى دن لىيصد ثة  ددا   دين 

لغدن  واآدىوب  أ حخ أ ييحهي ود يا  ي  وي دع ي ال يسف ن   ضبًل  ن ي دع ي الفا دن ددن 
 والصيئر  لااع ي  يلاليعدن العي عيون  دثي ن الد  يح الحيدي  ىإ اليص ثة.

 والحدُث هلل ع يلإ أواًل و الحًا.
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 :النص
ـــ    ـــتِِبُن ف يـــف    ــ ْ ُي  َ  ِ   مــِ فمِ يِن َق

ــَ  أُ  ـــ مف َأي ـــََ َق ـــي َي َ  أََ  ــ ََ َم ــ   ِس
  ِ نـــ َ َ  ــــف  ِرقــــبَُِ ِمـــ ُ ي َبَ َ   َيــــمِ 

ـــ    ـــ َأُس ـــِم َم ـــِن ـــ  َأَ        َ َضـــي ت  ِ َق
 َ ـ    نـُِ      ـَِ ٍة مـِ ُي ْ َ يف َجفْ 

 يــــٍ  َجَت بُــــمُ ٍ  َعبِ َ يـــف َيــــٍََ  َ ْ ــــ
ن    ـــبَ َني ـــف َ َنـــين َن ـــف َأنـــف  ِ  َ 

ــ ــص َ ْ  ــي ِإ  َ ُه نْ َأ ــيُ  ََ ِنطــِ   َ  ِ   ُه
  َمُ يْ ُت  ُيــَيــُُأ    َ يمــف َ َيــَْ  َيــِننْ 
نْ   يْ ي َن ُ غُ  تُ َضي ت   غينف َيفظْ  َ  ِ 

ن ُهـيُ  َ عِ  َ  ِ  ََ ِس  َ َ يس   ِإ ص َ  
نْ  َ   ِنــَ يٍ  َبمــَ  نــف َ  ِ   َََجــَ   َطيــ

ن َهنطـــ   َغـــ َ   لَ َ  ِ  ٍَ َيُســــ   ؤ فمـــ
ــٍ  َي ــيُ  ف  َ ــ ي    ــف  ــََِ  ــِنن َق  َي

نْ   نــــَِ ه  ف ِنِ َتــــ  َ ِ  َ ــــي َأُأــــنْ  َ  ِ 
نْ  ـــ َ  ِ   ف  َل  ِ ـــَ َضـــ  ة  َقَطتـــ   ِم  

ــــيِ يَ ال َأيِمــــُ      ِي ــــَ    َ ــــ يَي َعَ 
ـــيْ  ـــِِ  َ َ أُنُ  ـــف   َيي ـــف ي ـــبِ َد َ أن  َي

 ُج   مـِ ف ِإن َببـَِنَ   ـف َغ ـص   َ ُ يْ 
ّ ــف َ تَ  ال  َ  ِ   نـــُ    َضــيِ  مـــِ   َي  ـــِ

 ٍَ َى َعين  ِِظ  َع ص َأن  َق مف مِ َب
ــــؤُ   ـــــَفضٍ  َ َأيـــــِي  جـــــ ِ  َ ُس                 ِن

 ن

 (ٔ)  َيْمـــ ِســـُنُ يْ أْ ـ  َف يــــف َأ ــيَِ  بُ ُ ُيــ 
   ََُ    َجْ ــــُ ــــَل   ُتْســــَ ُأعـــــِسَُ َيبّــــص َبنْ 

ــــ ــــ ُ ي ُنْت َ َ  ــــف َيضــــُ    ِ  ــــص ِم    َ ال 
 (ٕ)  ََ ُي ـــ ٍ  مـــِ َأطـــِق   َ  ـــِ َســـ   ُثُ ـــ

ِ  ُمَ ي  ــــــــــٍة ثَــــــــــَْ   (ٖ)  ُمأ   ــــــــــٍة َ يمــــــــــ
ــــي  َأ ْ ِيجَ  ــــف ُث ِ  ِ َنيب ــــ ــــِن ــــم َعْن  (ٗ)  َ مُب

ــــــ   ِجــــــ    ِ ــــــ   ف َ ُم بَ َ َنـــــيَن َن ــــــف َعم 
ٍَ َأبيــــــُبُ ي َ ــــــّ  َ َعــــــ ْ    ف ِإ ــــــص َ  ــــــ

ن َيْ ــ     َ ن يـــُت َ ُ ـــي َمْجـــِ م   َمْجـــَ  ِ 
ن ُهــيْ     َهــَ    َغيــف  َهَ يــُت َ ُ ــي َُْ ــ َ  ِ 
ـــــ   َ عـــــ ْ  ـــــُبُ ي َ  ٍَ َأَبي ـــــص َ  ـــــي    ف ِإ 
ــــَْ  َج ــــتْ ََ ــــي َس ــــَ  ِنِ  َ   َبُم ــــ ــــي َطي    ُت َ ُ 

ـــــــَ ُهُي َ جـــــــ   ـــــــِ َيُس ـــــــي م ـــــــُت َ ُ   َطَ ت
ــــ َ  ــــيْ َق  ْ مــــٍة ََ ــــَِ مأَُ ــــف   ــــي ي    ُت َ ُ 

ــــــــُِ ُهيْ  ــــــــت   َ   ِإال   َأن ــــــــِ َي َت   ــــــــ  ِنم
 ف   َمَين ـــــِة َ   ـــــُ ّ  َ َ ـــــ ُت َ ُ ـــــي ُم  ـــــ

ــُ    ِي ــ   ــ ِي َمــن َييِم َيُي   َ  ــ ــيَ  َأ  َ َ 
َيُ   يـــ  َ َ  ـــف      َســـجيَ    َ يـــِ ف َأ  ُي

نْ  ــــــيْ  َ  ِ  ــــــي ُأَأ  فُ  ــــــِ ف َ  ــــــ   م ــــــ َق    َِْي
ـــ  ـــف َ مـــِ  ـــيَمةُ     َغيَُهـــِ ُب ـــنُم   َتْن

    َ َ هي ُمـــــــ  َأَ ـــــــيِنِ ي َ ـــــــينِ  َ ال ُمـــــــ
ــّ   ــِِن ِإب  َ  م ــف   ََ ـــي  ي ن ـــ مف ََ َ َق
(٘) 
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 حياته وسريته:
اآددد  هددو دحدددث  ددن شفددح  ددن و الدياددا الياددثي هددو أحددث شدد حام ال صددح األدددوي 

يحث اهلل  ن الح  د ح  ن أ ي شدح  ن األآوث  ن  ح ين  ن ي د  ن األآوث  ن   ث
 ن ياثة  ن  ف ح  ن  ثي  دن الحديحث  دن ددحة  دن أثث  دن خ دث  ن  دحو  ن د يو ن 

 (ٙ) . ن  شاب  ن  ح ب  ن خ ث  ن ي بلن  ن آ أ  ن  شاب  ن   حب  ن يحسين
  وا ىم دن لي د  أاد  ددن الد دن وأاد   اعددي  ي حضح دوت (ثو ن)ولث  واثي 

اددث الشددي ح " د ددح" آدد ث ياددثة   . يدددي يددينالادديهىي الشددي ح إلددإ ي  ىددن أدددحئ اليدد د
ويث اشأ الدياا  ي وآس هجا و حف  يإلافيي وحب  (ٚ).ووحث ا ا  "شفح" الحئيآن  ا 

 افي دي عحي  ل  والثه حعإ أص ح دث واًي.أال سيم  
أدددي الي  ىددن   ددي ياددثة دددن اشدد ح وا ددحي الي يئددل ال د اددن  دوسا ددي حضددح دددوت 

الددثهح  لددم ع  ددث  ددي الايهى ددن األصددايم ولددم  و   ددي   ددت الدىددك ول ددي الآدد يثة حي ددًي دددن
ون الح ددية ثواددع م يعددب ؤ ياددثة أ ددبلم يث ددحون  ددي شددعإ شددو ددحخ دددن   عيآددم  دديألخالم

  ويين ديا ًي سول ح يع وهو دن الش حام الج ن غى ت  ى  م أليي  م  .العيح خ والعحاام
 ح دددخي  دددي ويددديل الع (ٛ)" حآدددن الصدددوحة  يدددين إجا ثالدددل ديدددن ثالى دددي دعايدددحًا لاديلددد "و

عفآد حه لي د " "الدياددا الحادل البل دد آددبلح   ويدين دغددس حأآد    دو دياددا" وخ ددوا أادد  
و دي اليديدود والعديج" "الديادا  الدغسدإ  (ٜ).يين اد بًل  آعح وا     ي ل لد " الديادا

الدياددا "" ه(ٖٙ٘)ويدديل أ ددو  ددحج األصددف ياي (ٓٔ)ة" يلآددبلح أو  ىددإ حأآدد  دغفددح الددوج
ن أاددددل الاددديد وا دددًي  ويدددين إجا آدددفح الىثددديم  دددن وا ددد  ليدددب غىدددب  ى ددد ؛ ألاددد  يدددي

واشأ دحدث  ن  د ح الدياا   يين دعالحيدًي  دي  سي ديه  آددح ال دث  (ٔٔ)"أصي ع  ال  ن
 ديلد   ال  ددحث آدديئبًل  دن شدديم حعددإ أعىدف يددل دددي الىفد  أ ددوه دددن دديل   يآددع بله  اددو 

ه وث ا  وهدوي  ادت لم  خواوه أالع م لفيح و  د   دحو  ن أ ي شدح  أدوال م وايه م. 
 (ٕٔ) . ن د   دحو  الس  ي إلإ إالوع ي   حثوه و  حوه  عالحي  و يحه ودي  ى   دن الث  
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 يصددح و    يددين الدياددا الياددثي   ددحف  ديياعدد  وداخلعدد  الح   ددن ثاالددل  شدد حع 
 حصدديان األآددىوب وااعيددإ األلفدديش والدفددحثات  هو دعدديخ شدد ح   الول ددث  ددن  خ ددث وادعثحدد 

آدددو دييادد   دد ن شدد حام ئيددن ع ددحب  ددن عديادد   ددي صدداي ن الشدد ح و الشدد ح ن   اي ددن  ي
الدشد وحة الجائ دن الصد ت   يديث  الىدو يعديب ددن يعدب األثب ددن يصد ثع    والال ح  ن

العي  حث   ي  ىإ  اي يود  ح ادي  يع وه  ىدإ يثدحة أافييد  واالآدعثاان  دي آد  ل جلدك 
شدي ح ديدل ددن وهدو  " م حددثاً اي  دي أشد يم عيآد اددي ث دو ا   ن يدودي و   يع اي  ي الث  "

    وآددؤثث  ددي  شدد حع .  ودددحومة  شدد حام الثولددن األدو ددن  ويددين لدد  دحددل ي  ددح  وشددحف
ويياددت و يعدد   ددي احددو آدد   ن هاح ددن  ولدد د صددح حًي دددي ادديم إا ددي يياددت  ددي آددان 

  ددث أن  دديذ ثبلثدد ن  يدددًي  ددي حضددح دددوت    ددثًا  ددن دحيددخ الالبل ددن  (ٖٔ)هددد.ٕٛٔ
ا  ددي  ويددين    ددثًا  ددن الثددوحات وال صدد  يت العددي اد ددت حول ددي األدو ددن  وع دديحات أحخ 

 الش حام  ي جلك ال صح.
 مناسبة النص:

 ىددددإ أييح دددد    ددددثدي  دددديع وه  ىددددإ يثددددحة إافييدددد  هددددو الددددحث إن  دايآدددد ن اليصدددد ثة 
 .ل   ددثا ا  دن افآدد   ددي هددجه اليصدد ثةواالآدعثاان دددا م    ددو اليددح م الدجي ال  ددحث آدديئ

الشي ح حيلن آى  ن  ي ي  ىع  وهي صفن ال الل  و ؤسحهدي و ي هجه اليص ثة ُ شالر 
 إسيح إآبلدي ال َي ىدي؛ ل دجا ااسىدي الالسديب الشد حي ددن ي ددن إاآديا ن ح   دن عدادث 

ع ددث الددث وة إلددإ العحىددي  دديألالبلي الفيضددىن والعدآددك و  األالددبلي اإلآددبلد ن وعحآددال ي.
 يدددث أحددديس اإلآدددبلم   يلالصددديل الحد دددثة د دددثأ اوهح دددًي ددددن د ددديثئ اإلآدددبلم وع يل دددد  

الداعدددا  داشودددن دددن اليدد م الالىي ددن  ووضددا لؤلالددبلي يوا ددث  ددعم  ىددإ أآيآدد ي عح  ددن 
  العدخام الصدثيو   والعيدوى  والصد ح  والعويدل  ىدإ اهلل  الافد وع ج   ي دا دي" الياي دن

والآاليم  يدي أا  جم الاييئر الالىي ن العي  اخلي إل  دي جوو الافدود   والح يم  والو يم
  والي دددح  واإلي ددديل  ىدددإ الدددثا ي  والعييلدددب  ىدددإ ددددواحث الدددحخي  ضددد  فن دثدددل" الحآدددثال
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وعاآدب يآدم ددن أشد يحه إلدإ  .و ديلغ ح  وآوم الشن  يلافد  واليجب  والا ن  والحيث
ويياددت  الشددي ح الادديهىي حدديعم السدديئي  ودحددحخ  ددن شددح ك  ددن جي اليددبلص الحد ددحي 

 (ٗٔ) دحوان.  ز أش يحه أاشثت   ن  ثي   ث الدىك  ن 
عبل د    ول ل صفن اليحم العي  حف   دي  وآدديحن ال دث واآدعاي ع ليدل آديئل  وا 

دح  دي  يّل دي الىف  ل  أ وه دن دديل  ييادت آد  ًي ددن أآد يب اعايهد  الشد حي الدجي  ا 
افآددد  أآددد يب الدددث يص  دددن هدددجا الآدددىوك  و واددددل الدواا دددن لددددن  ىودددد   ى ددد   ييادددت 

  وهي  ىآفن آ ي  إل  ي حيعم السيئي  و دحوة  دن يص ثع  عاآث يحم افآ  و ىو الىي 
الدوحث ويدل الحاديل الدج ن  دادوا  فضد ىن اليددحم الىيدًي  والادوث  سديًم  وح دا الح دف  ددن 
يدددل دحعددديج واا دددًي إاآددديا ًي.  ىدددإ أن  هدددجه الالصددديل ييادددت عيعددددل  واا دددن أالدددحى ددددن 

د   فدد ز دددن  واا ديت الفحوآدد ن وهدي الحددث ث  دن  حآدد  الددجي أ دث ه لىد ددديت  والص 
يح دد  ددوّ ح  ى د  دددن  الثدد  و عفيدثه  خ ديثًة  ددي الحدحر  ى د  واآدعيدياًل لدآددعىخديت 

حيلد    دث اآدعثااع  ددن أ اديم  وايمت إحثى يصيئثه "الثال ن" د  حة  دن  (٘ٔ)الفحآين.
 .  دّ 

ولى  ئدددن أثحهدددي الفي دددل  دددي الىدددي  بليددديت ع عددددث د دددثأ اليدددوة  دددي ال دددثث وال دددّثة  
ب  ى ددد  أن   ددد ذ  دددي أ دددديي الصدددححام  ددد ن الوحدددوذ الضددديح ن   ئلاآدددين الدددجي ُيعددد

وعحدددت ل  دددب شددددد حيحيدددن  هددددو  دددي أددددد الحيادددن إلددددإ هدددجا الادددوص ددددن ال بليدددديت 
االاعدي  ددددن  وعيدددديعف األ ددددحاث   دددددي   ددددا م لددددثحم األالسدددديح العددددي عحدددد س   ددددم دددددن يددددل 

 (ٙٔ)اياب.
 حتليل النص:

وضددو    ديثدددن  آددع ل يددي هددو دددألوف أن  الشددي ح ال ح ددي   ددثأ يصدد ثع  أو د
دن البلل ي وصف األسبلل  و ثيح الثدن  و اعيل   ثهي إلإ لوحن الغخل ثم  دوضو   
الحئ د يأن  يون دثحًي أو  الحًا ...الخ  اح ًي  ىدإ  ديثة الشد حام  دي  صدح ددي ي دل 
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االآدبلم  دي اآدع بلل يصديئثهم   دجه الديثددن.  ىدم  يدن دألو دًي أن  دثالل الشدي ح الدإ 
ئ د ثون ديثدن  ألن اليصد ثة جات الدوضدوص الواحدث  دثالل إل  دي الشدي ح الغحز الح 

 ددثون ديثدددن   دديلفيحة الآدديئثة هددو ضددحوحة ال ددثم   ددي و ددثم الح دديث  ا ددي؛ ليددن الدياددا 
الياثي آديح  ددا م دغدي ح والديلف هدجه الّآدان    دثأ يصد ثع   د يلادن غحضد  د يشدحة 

  ويين "الث  ن" الدحوح الحئ د الدجي الجي اآع ى   يلحث ث  ن الصيل  العي العخم   ي
يددددثالل لىحدددث ث  دددن الصددديل حآدددان العدددخم   دددي   ا دددت  ىدددإ اآيآددد  اليصددد ثة   أعدددت

الشددي ح و دددن   ددي  و يلعدديلي آددييع  إلددإ الددث  ن  ويدددي هددو د ىددوم أن ال ددث ن لدد د ددددي 
 فعالح    اإلاآين؛  ل هو دي يث عآعث    ضحوحات الح دية ودسيل  دي  والشدي ح أشديح 

ويحح  دي  ادخ ال  دت ( ينِ ُيـتِِبُن ف يـف   ـ   ال  ت األول دن اليص ثة إل   ييئبًل" )  ي
 يدوم (   و دولا  عيحاح األلفيش  لعأي ث الد اإ؛ ـ  فَ ُ يُ األول لفشن "الث  ن"  ي يول " )

 .    ادي  آعث ن ل يآ  م الدثح الآعثااعالشي ح  ىدوا  
لث ودن البلل ص غن االآعف يم العي  ثأهي وااث الشي ح  ي ال  ت الثياي والثي

(   اثهذ ددي واثه دن يود ؛   و ل د د جحًا يدي  دث ون   دل حد ن أََ ـي َيـََ َقـ مف د)
 عسىددب دادد  األدددح أن ُ آددح  يادد   آدد إ إلددإ   ددل جلددك وحدد ن  يددون  يددد جلددك  إادد  

 اد  و د ن ُ  آح؛ لين الشي ح  يح و ؤيث أن هجا اإليعيح أو الفضدل لدم  دحأب الصدثص  
ـــفا ادديم يوددد   ددي يولدد " )   َ َ ـــمِ  ( ولددم  الىددي لدد  د  ددم إال ال  ددث والافدديم  غ ددح أن َي

الشددي ح   دد ن أن دددي أوصددى  إلددإ هددجه الحيلددن دددن ال ددوخ لدد د اإلآددحاف والع ددج ح  ىددإ 
دصيلح  الشالص ن؛  ل هو ححر دا   ىإ احايص الحيوي وأثائ ي   دث أن  الدل   دي 

دييان يودد  ددن الدبلل آدث الدث  ن ولد د ال يدد  دي يولد " يود ؛ لجا   دل  ىإ إ حاخ 
وي ف ال وهو اليح م الدآع ث ثودًي الآعي يل الض وف (    َ َضي ت  ِ َق  َأَ    َأُس   ِنِم مَ )

  ادي  صدف لادي  (َ     نُِ      َِ ٍة مِ ُي ْ َ يف َجفْ وعا  خ أ ضل وأ الم الدوائث ل دم" )
م لىض وف حعإ أا ي عغىي ال ديب لي حهدي؛ وهدي ثاللدن ي ح حام ديئثة الس يم العي عيث
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 ىددإ اليددحم ودددن األشدد يم العددي عيآددب الحدددث    ددث أن صددوح لاددي دددي عحو دد  دددن لحددم 
ول د  يس اليدحم  إ دثاث (   ُمأ   ٍة َ يمِ  ُمَ ي  ٍة ثََْ وثح ث  أي ددي لج  وسيب  ي يول " )

ث أ ث  حآ  وح س  أديم ثاحه  اليحى لىض وف  حآب؛  ل ااثه  ي ال  ت الجي   ثه ي
  ددث أن ا ىدد  ييلحادديب  الصدد  لىد ددديت    ددث أن ه ددأ لح ي عدد    ددثًا  واصددفًي الفددحد 

 أي ياي ن  ن صدوثهي  وا  األ ثام. (ي ٍ ٍ  َعبِ َيٍََ  َ  ْ  أا  )
و ي ال  ت الآي ا   وث الشي ح لىحث ث  ن  اي يود  و دودعد  ُددجيحًا و ييدثًا 

يشف لاي الفحي الشيآا   ا  و  ا م    يث دواخا  عصدب  دي  ديب دييحان   ا  و  ا م ل 
الد يثئ والي م االاعدي  ن العي ألفع ي ُأآحع   ويدث جيدح عىدك الفدحوي حد ن  د ن أا دم ال 

 دن اادثع م والبلصد م والدث يص  إ آح ون إلإ ااثع   ي الد يحك وهو الدجي ال  عدواا
ْن هم اغعي وه  عح دا  دا م ) (  َمُ يْ ُت  ُيـَيـُُأ    َ يمـف َ َيـَْ  َيـِننْ  ا م ضث األ ثام  وا 

ن هددم هددثدوا داددثه؛  إادد   صدداا  هاددي أوحث الشددي ح لفشددن األيددل ياي ددن  ددن الغ  ددن  وا 
ــال يددد   اددي ل ددم داددثًا  الىددُث جيددحهم ) ن َيْ  ــَ  ِ  ــِ م   َمْج ــي َمْج ــُت َ ُ  ن لددم  (   َ ن ي وا 

نْ  ددي غ  عدد    إاد   حفددش ل ددم آدحهم ) حفشدوا آددحه  وال  ددثا  ون  اد   َضــي ت   غينــف  َ  ِ 
ــ ــ َن ُ ُت غُ َيفْظ ن هددم عداددوا لدد  الضددبلل  و ددثم الال ددح   إادد   آددثي ل ددم الاصددح ( يْ ي وا 

ــيْ والحشدديث إلددإ السح ددي الدآددعي م الددجي  حيددي ل ددم الداف ددن والال ددح) ن ُه ــف   َ  ِ  ــَ    َغي َه
 حون لد   اصدح    اد  و  ادإ لد  دادثًا يددي  يدح الشدي ح أا دم ال  آد(   َهَ يُت َ ُ ي َُْ ـ

َ عِ  و ددخًا ) ََ ِســ إجا دددي ث ددوه إلددإ دددي  حيددي ل دددم   ددي حدد ن ااددثه( َ َ يســ   ِإ ــص َ  ــ
َأبيــُبُ ي الاصددح  ددي الد دديحك؛  إادد   آددع ث لددجلك األدددح و ع  ددأ لدد   يددل ااددث يص وحددخم )

ن هم عداوا أن عحل  ى   الي ح واألحخان وآ وا ل ي )( َ ّ   نْ وا  َجـ َ  ِ  َ   ِنـَ يٍ  ََ َ   َطيـ
 إادد   عدادإ ل دم الال دح و آدد إ لدجلك ددن الدبلل س ددح الآد ث  و يلعأي دث هددجه ( َبمـَ  نـف

َجَْ عييل ث و يثات وأ ييح ايهى ن عحآالت لث  م ) َ   َبُمَ  ِنِ ي َستْ ََ هم  نا  و (   ُت َ ُ ي َطي
ن َهنطـ   َغـاحثوا أن    سوا دن ديياع   ي الداعدا ) َ   لَ َ  ِ  ٍَ َيُسـ  اد    ددل إ ( ؤ فمـ
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ن آ وا إلش يل ايح ( َطَ تُت َ ُ ي مِ َيُسَ ُهُي َ ج  ) ىإ ح ا ديياع م وال  حيث  ى  م  وا 
ثيحة دي       ) َ ٍ  َي يُ  فالحيث وا   إاد   دي الديي دل  ويدث ل دم اديح  (َيِنن َق ي    ف  ََِ 

ْ ـُت َ ُ ـي يـف  ـَِقـَ يْ يحد   واوثه  و فالح   م وشدعين ددي  د ن الاديح ن ) (   َ مأَُمـٍة ََ
نْ  يثحه  يل ثام واص وا لد  الدييئدث والدصديئب ) ن هما  و  ( نـَِ ه  ف ِنِ َتـ  َ ِ  َ ـي َأُأـنْ  َ  ِ 

ن هددم  ــ  َتــت   َ  ِنمــِ َي  ِإال   َأنــُِ ُهيْ  ددبل  ىيددون دادد  إال عيددث م الحشددث والاصددح ل ددم ) ( وا 
نْ يس وا صىن األححيم وع يثل الخ يحة والىي او األُلفن ) ( ف  َل  ِ ـَ َضـ  ة  َطت   ِم  ـقَ  َ  ِ 

وحشدددث؛  إاددد   صدددل جلدددك ال  دددث واليدددحه والافددديم  يلدح دددن والد ددديثحة لددد   ثون واددد  حدددي
 (.ف   َمَين ِة َ   ُ ّ  َ َ  ُت َ ُ ي ُم   )

و  ث أن  ثث الصيل  اي يود  دن ا ايم  دودع  دن الصديل شدا  ن  دي  دثم 
الخ    و ال  حيث  ى  م أو  اعيم دا م عداي الال ح ل  واغع ي  م و ثم ث ي  م  ا  ...

َ ال َأيِمـُ   ل  حى لدوي   الح  ا  ي يودد  ددي  ح دأ  افآد  ددن أن  يدا   ددي وي دوا   د  )
( ألادد  يددح م الددافد وي  ددح اليدوم  والصدديل  الحد ددثة هددي دخحو ددن   ِي ــَ    َ ــ يَي َعَ ــيِ ي

( لددجا   ددو ف يــف   َييــِ ِ َيــبِ َد َ أنــ ثاالىدد  وعح ددإ  ى  ددي ولددن  ح ددث  ا ددي حعددإ الدددوت )
  يإ دع يواًي د  م حعإ أن يين دويف م آى  ًي د  . و ع حص  ديل  ل م  ي حيلن الغادإ 

ن افث ديل  أو ااع إ   و ال  سيل  م  أن   سدوه ا  و ( ص  ُج   مِ ف ِإن َببَِنَ   ف َغ  َ ُ يْ )
نْ ش ئًي )   وهدو و يدل عواضدا  يدثم  يدوم  د   بل  يىف دم  ددي(   َِيْ  َق   مِ ف َ ي ُأَأ  فُ يْ  َ  ِ 

ّ ـف َ تَ افآ   ىإ أا    ث لىض ف؛ إجا دي حدل  دي داخلد  ) ال  َ  ِ  ( نـُ    َضـيِ  مـِ   َي  ـِ
 ف َغيَُهِ ُب نُم  َ مِ  يَمةُ أي الاليثم لىض ف وهو  عشحف  جلك و  عخ   جه الصفن )

 حز الشدي ح و ؤيث هجه الصفن إج هو  ح ز أ دن صدفن أالدحى. و  دث أن اآدع(     َتنْ 
الصيل  اي يود  الشا  ن  ي ديي ل صفيع  الحد ثة  ي  شحة أ  يت   وث  ي ال  ع ن 
األالددح ن دددن اليصدد ثة ل فالددح   اددي  دودعدد   ىددإ الددحغم دددي جيددحه  ددا م دددن صدددفيت 

َى آ ئن    جيح أا م  عفحثون و عد خون  ن غ حهم دن الي يئدل ) َع ص َأن  َقـ مف مـِ بَـ
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 ٍَ َأَ ــيِنِ ي   آددوام  ددي شدد وال م أو شدد ي  م )دددثى م ي يئددل ال ددحب أي لددم عددحا( َعــين  ــِِظ
    َ َ هي ُمـــ ليدددحد م وال دددحهم ودادددثهم وح  دددع م وشدددح  م  ددد ن  دددييي  شددد  يً  (َ ـــينِ  َ ال ُمـــ

  دم آداث و دون ليدل دحعديج إجا ددي حدل  يحدس ( ِنـَفضٍ  َ َأيـِي  جـ ِ  َ ُسـؤُ  الي يئدل )
نـي  يف   ََمِِن ِإب  َ  ّ )  ؛ا ي ن صوحة اد ىن  العم   ي اليص ثةيلل يثم لاي  (  َ َقـ مف ََ

 نوهي صوحة" اإل ثيح  وصىن الححم  وهدي صفعين أيدثهدي اليدح ن اليدح م والآدان الا و د
 .٨اإلنسان:  ڇٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ڇ ٹ ٹ الشح فن  ي أحيث ث يث حة.  دا ي" 

 العاطفة والشعور:
حة الحدخن واأللدم العدي اديمت واضدحن دادج يحامعاي لىيص ثة ا اعىدد ودن البلل 

ال  ت األول الجي  ثأ   د  الشدي ح يصد ثع   غ دح أن هدجا الحدخن واأللدم الدجي   عصدح 
ْن يياددت  يىددب الشددي ح لددم  ددثىم  خددد  وي ح دديمه؛  ددل آدديحص لىددحث  ىددإ ا ادديم  ّدودعدد   وا 
ث الدواا ددن غ ددح داسي ددن    ددي دواا ددن  ددحث لدادو ددن؛ لددجا   ددي دواا ددن  آدد حة  ويدد

آيي لاي الشي ح ال حاه ن واألثلدن العدي ع دحئ آديحع   وع ىدل الحيلدن العدي وصدل إل  دي. 
يدي أن الشي ح  دعيىم  داسدي الدحئ د أو الآد ث  ي دف ال ويدث وحث الح يآدن يدي حًا  دن 

 يي ح.
لجا ااث أن ع يح ال يسفن يين شث ثًا دعث ييً   ث أن يين هيثئًي داآي ًي  ي ال  ت 

العي عى  ؛ إج  يثم لاي د يثلن صد  ن ودواخادن  آد حة ال  يدوم   دي إال الآيثد واأل  يت 
 جو يىب ي  ح  وافد ح   ن دعح  ن  ن األحييث وحب االاعييم.

وهيددجا  ددإن داليلفددن ال ددحف الادددي ي الآدديئث ل آددت آدد ىن  وأن االاعصدديح  ىددإ 
عاعددا إال  الافد وال وى ل د  آ حًا  وأن حوح ال فن  والشددم  واإل ثديح  والعضدح ن ال

لدن و ي  اهلل ع يلإ إلإ جلك    و دالعىف  ن إالوع  و اي  د ؛  ل أن   وادًي شيآد ًي 
  فحي   ا  و  ا م  ودي  ثلاي  ى   يول "

ن    بَ َني ف َ َنين َن ف َأنف  ِ  َ 
 

  ِج    ف َ ُم َبِ    َ َنيَن َن ف َعم   
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األال دح الدجي  دثدل يددن  ااث أن  الدشي ح وال واسف واضحن يو ن حعإ ال  ت 
العواضددا لددثى الدياددا  إج  صددف افآدد   أادد    ددث لضدد ف . يدددي ااددث أن هددجه ال واسددف 
دعواخان  اث الدياا   دو  الدعم يصد ثع   دي عخاخه  يودد   وأن ددي جيدحه  د  م ددن صدفيت 
ال  اددددحح شالصدددد م وال  يىددددم دددددحومع م  وهددددم يددددجلك شدددد  ًي وشدددد ياًي  وال  عددددين األال ددددحان 

 اصيف. دثبلن ي دن اإل
 اللغة واالسلوب:

 يشددددددف شدددددد ح الدياددددددا الياددددددثي  ددددددن شالصدددددد ع    ألفيشدددددد  ععدعددددددا  يل آدددددديسن  
والحصدديان   ضددبًل  ددن أآددىو    ددي االع دديح األلفدديش والدفددحثات الشدد ح ن  وعيددحاحه لعىددك 
األلفيش ألال عأي ث الفيدحة وا  صديل الد ادإ  دأيحب صدوحة.  ىغدن الديادا هدي أيدحب إلدإ 

األلفدديش  وهددي اى ددن وواضددحن  ددي أغىددب ألفيش ددي وال عالفددإ الآبلآددن دا ددي إلددإ اخالددن 
  ىإ الييحئ.

ودي  د خ لغن الشي ح أ ضدًي هدو عيدحاحه لؤللفديش لعأي دث الد ادإ الددحاث   ياد  يددي 
 ي يول " "   اي و د ن.. و د ن" و" ادي أ دي   ادي  ّددي" و "دادثي  دادثًا" و "س دحي  

و "لي ايح   ي ايح" و " الحيدث  حيدثًا" س حًا" و "عدّح  ي  عدح   م" و" يثحوا  يثحت" 
 و "ديلي.. ديلي" و "ل  ث  ال  ثا" و" يش   م  ش  ًي" و "دحثهم  دحثًا".

يدي اعىدد صوحة أالحى لىعيحاح ودشي  ن ل   هي الااديد الدجي هدو ددن  ادون 
ال دددث ا ويدددث اددديم ددددن الدددبلل "الااددديد االشدددعيييي" يددددي  دددي يولددد " الدددّث ن  ث دددواي" و 

 م" و "غ ب  غ وب" و "هووا  هو ت" و "خاحوا  خاحت"."لحدي  لحود 
و ضددبًل  ددن يددون العيددحاح  ف ددث العأي ددث دددن ا ددن   إادد   حيددي دوآدد يإ ثاالى ددن 
دعد ددخة  ودددن الشددواهح ال ث   ددن العددي حصددثايهي  ددي اليصدد ثة؛ هددي شدديهحة الس دديي  ددي 

و  األلفدددديش ادددديمت  ددددي يولدددد " "أآددددّث  أالىددددوا" و "هددددثدوا   ا ددددت" و "ضدددد  وا  حفشددددت"
 " احد  آ ثا" و "يس وا  وصىت" و " ش ااي  حدثًا" و"ال  يل".
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ويددث اآددع دل الشددي ح الدشدديهح األآددىو  ن دددن الددبلل أآدديل ب العوي ددث  ددي يث ددح 
اددي  ادددي ث ددواي" و "وأن الددجي" و "وا  دددن األ  دديت  ودا ددي أآددىوب الحصددح  ددي يولدد " "وا 

 ل  ث" و " ىإ أن يودي".
العيدحاح والااديد  هدو يثدحة ا عدديثه  ىدإ  ودي  د دخ اليصد ثة أ ضدًي  ضدبًل  دن

الشدحس الددجي اديمت   ددثه ادىدن   ى ددن   ى دي ددديز  دي آدد  ن دواضدا وادديم دضدديح ًي 
 ددي دوضددا واحددث  وادىددن إآددد ن  ددي دوضددا واحددث يددجلك  ود شددم دددي وحث دددن ادددل 
الشددددحس يددددين ألاددددل عأي ددددث الد اددددإ. يدددددي ااددددث اآددددع ديل الشددددي ح لؤلآدددديل ب ال  يا ددددن 

يولددد " "ثغدددوح حيدددوي" ويدددجلك أآدددىوب الياي دددن  دددي يولددد " " دددحد ا دددث.. ييالآدددع يحة  دددي 
ا ىع  حاي ًي" و "أالثدع    ثًا" و "دي  غىي ال ديب ثوا دي" و "ديىىدن لحددي..  دإن  دأيىوا 
لحددددي"  فدددي الدثددديل األول والثدددياي الياي دددن هادددي  دددن أهد دددن الفدددحد وهدددي ياي دددن  دددن 

يدديثم  و ددي الحا  ددن ياي ددن  ددن  دوصددوف  و ددي الثيلثددن ياي ددن  ددن أن الس دديم د ددث ليددل
 يحد   و ي األال حة ياي ن  ن الغ  ن  ويى ي ياي ن  ن صفن.
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 اخلامتة:
يددثدت لاددي ثال ددن الدياددا الياددثي  ادديم ي د ددًي دثيل ددًي اآددثت األالددبلي اإلآددبلد ن 
واليدد م االاعدي  ددن ال ح  ددن األصدد ىن العددي دثى ددي الدياددا دددن إ ثدديح  وصددىن ححددم  ويددحم  

 ددي الديي ددل الصددفيت الحج ىددن الد ييآددن ل ددي والعددي دثى ددي  ددي ا ادديم  وشدداي ن  وا ددجت
 دودعدد    ددي إشدديحة دادد  إلددإ ضددحوحة دددي  ا غددي أن  آددوث دددن آددديت والصدديل حآددان 
يي عيعددل  د  م الصدوحة الا يئ دن العدي الدعم   دي اليصد ثة وهدي صدوحة اليدحم والددحومة  

اآدديب  ددي اليصدد ثة   ددي دشدد ث وعصددو ح  دديسفي دددؤثح ال  الىددوا دددن ا ددحة الحددخن الد
العي عديشت دا آبلآن األلفديش وآد ولع ي    دث أن وشدف األآديل ب ال بلغ دن لعصدب 
 دددي اغاددديم اليصددد ثة  يلدوآددد يإ الثاالى دددن ل  ددد ن  دددي الا ي دددن لادددي لغعددد  الغا دددن والدف ددددن 
 دالعىف  اون ال  ين وال ث ا  ي السي   أهى  و اي  د  وا عجاحه ل م  ي الدث  ون العدي 

وأصددد حت آددد  ًي  دددي عوا ددد  الىدددوم لددد   ويدددين دويفددد  اح ئدددًي  دددي داييشدددع م لحيدددت  ددد   
وعوا   الايث إل  م  دا أا  لم  حث ااعييصد م ألّاد  لدم  دخل د عدخًا   دم د عح دًي  الصديل م 

 وأ ضيل م.
 يين الشي ح الىآين الد  ح  ن هدوم الي  ىن و ن عسى يع ي   ضبًل  ن يواد  

لداعدا الي ىي ييس ن  آدوام أيدين جلدك العدث دل  أ ديم الوآ ىن الدثىإ   ي الع   ح  ن ا
 الححب أو أ يم الآىم.

لىشددي ح إجن ديياددن دحدويددن  دد ن يوددد   و   ددح  ددي الغيلددب  ددن جاعدد  الفحث ددن  
و عغاإ  دشي حه وواثاا   إال أن جلك  عاآث يدي هو دواوث لثى يود  إن عىد حًي أو 

حًا ددن الدشديهح االاعدي  دن الآديئثة  عصح حًي  وهو   يد ددن الدبلل عغّا د   جاعد  يث د
 و ايل  جلك إحآيد الادي ن دن البلل هجه الجاع ن.
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 ديلفالح   دثو جاع دًي  حعددًي حد ن  فالدح الشدي ح  افآدد  و ا يئد  وأادثاثه  ودثدل هددجا 
الفالح الجي  اسي دن الجات الفحث ن ودي  ح س   ي دن جوات ل ي صىن  يلححم واليح إ 

    ي اإلحآيد الفحثي ل صل إلإ اإلحآيد الادي ي.  ن الشي ح ويود    عايدإ 
 صدددوح  دددي شددد حه صدددفيت الفحوآددد ن  صدددفيت الا دددل األالبليدددي و ىدددو ال يددددن  
والشددداي ن  يدددواًل و  دددبًل   دددثف الوصدددول إلدددإ عحي دددي وادددوثه الدددجاعي   دددح الادي دددن. 
 يلشي ح هو دصثح هجا الداث الجي حش ت    ي  ىع  ول د ال يد  ويأن الي  ىدن لدم 

جات شدددأن ددددن ي دددل  و دددجلك  دددإن  ضدددى   ى  دددي ي  دددح   صدددفع  حا  دددًي ددددن ي دع دددي عيدددن 
وديياع ي دن البلل يحد  وشاي ع . وحي ش الشي ح  ي يصد ثع   ىدإ ث دوددن الفالدح 
 يلجات إليايص يود   ديياع    ا م ودي  حعب  ى  ي ددن ع شد م لشدأن الي  ىدن.  يلشدي ح 

 ي عح ا دن ديياع  وأ ايم ي  ىع .حيول إ حاخ الي م اإلاآيا ن الدثيلّ ن الع
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 هوامش البحث:
                                                      

 عيآ  م حدثًا" أي عاىب ل م الحدث. (ٔ)
 ثغوح حيوي" أي دواضا الحيوي ود ايهي" ض  وا الحيوي افآ ي. (ٕ)
 ديى ىن" أي  ى  ي دن الىحم دثل األييل ل. والث ي" الصّب. (ٖ)
 الفحد ال ش م. ا ىع  حاي ًي ل  عي" إا  اصب   ا   وأي ح هد . الا ث" (ٗ)
"  ٜ٘ٛٔ  ٔش حام ُأدو ون " ث. اوحي حدوثي الي آي   يلم اليعب    حوت  س (٘)

ٗ/ٕٖٓ – ٕٓ٘. 
. وآددددددددس ٜٕٚ  والشددددددد ح والشددددددد حام  ا دددددددن يع  دددددددن" ٓٙ/ٚٔ اشدددددددح" األغدددددددياي"  (ٙ)

وشددحح شددواهث الدغاددي" . ٜٚٔ/ٖ  والددوا ي  يلو  دديت  الصددفثي" ٘ٔٙ/ٔالآللددي"
ٖ/ٔٓٗ. 

  والددددوا ي ٘ٔٙ/ٔ. وآدددددس الآللددددي"ٜٕٚ اشددددح" الشدددد ح والشدددد حام  ا ددددن يع  ددددن"  (ٚ)
 .ٗٓٔ/ٖ. وشحح شواهث الدغاي" ٜٚٔ/ٖ يلو  يت  الصفثي" 

. و اشددح" أاددواح الح  ددا  ا ددن د صددوم" ٚٓٔ/ٗد اددم األث دديم"  ددييوت الحدددوي"  (ٛ)
ٕ/ٖ٘ٚ. 

 .ٓٓٔ/ٖ اشح" شحح ث وان الحديآن"  (ٜ)
 عاشح" ديثعي ) حص( و)ياا(  ي العيج. (ٓٔ)
 .ٓٙ/ٚٔاألغياي" (ٔٔ)
 .ٜٚٔ -ٜٙٔ/ ٗ اشح" ش حام ُأدو ون"  (ٕٔ)
 .ٜٔٔ/٘  ود ام الش حام" ٜٗ/ٔعيح خ الش حام الحضحد  ن"  (ٖٔ)
 .ٕٙٓ/ ٗ اشح" ش حام ُأدو ون"  (ٗٔ)
 .ٜٚٔ – ٜٙٔ/ٗ اشح" الدصثح افآ "  (٘ٔ)
 .ٗ٘الايهىي" ث. اد ن  و   و"   اشح" اثل ن الي م  ي الش ح (ٙٔ)
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 املصادر واملراجع:
هددد( عحي ددي"   ددث ٖٙ٘األصددف ياي )ت األغددياي" أل ددي الفددحج  ىددي  ددن الحآدد ن -ٔ

 .ٜٔٚٔالآعيح أحدث  حاج  ثاح الثيي ن    حوت  
ااواح الح  ا  ي أاواص ال ث ا" ا ن د صوم الدثاي  عحي ي" شييح هيثي شيح   -ٕ

 .ٜٛٙٔ  ٔسدس  ن الا دين  يلااف األشحف  
عيح خ الش حام الحضحد  ن" ال بلدن الآ ث   ث اهلل  ن دحدث  ن حيدث الآدييف  -ٖ

 .ٖٖ٘ٔ  ٔال ىوي  دس  ن حايخي  الييهحة  اخم
اثل دددن اليددد م  دددي الشددد ح الاددديهىي  حؤ دددن ايث دددن د يصدددحة" ث.  واد دددن  و   دددو   -ٗ

 .ٕٔٓٓداشوحات اعحيث اليعيب ال حب  ثدشي  
ه( عحي ددي" ٚٛٗث   ددث اهلل  ددن   ددث ال خ ددخ)تآدددس الآللددي" ال يددحي ا ددو    دد -٘

 .ٖٜٙٔ  ث ال خ خ الد داي  دس  ن لاان العأل ف والعحادن والاشح  
شددددحح ث ددددوان الحديآددددن" الع ح ددددخي  عحي ددددي" الشدددد خ دحدددددث   ددددث اليدددديثح آدددد  ث  -ٙ

 هد.ٕٕٖٔالحا  ي  دس  ن العو  ي  دصح  
  دد   دصددح  شددحح شددواهث الدغاددي" اددبلل الددّث ن الآدد وسي  س  دد  الدس  ددن ال  -ٚ

 هد.ٕٕٖٔآان 
 .ٜ٘ٛٔ  ٔ" ث. اوحي حدوثي الي آي   يلم اليعب    حوت  سش حام ُأدو ون -ٛ
هددد( عحي ددي ٕٙٚالشدد ح والشدد حام" ا ددن يع  ددن" ا ددو دحدددث   ددث اهلل  ددن دآددىم )ت -ٜ

 .ٕٜٛٔوشحح" احدث دحدث شييح  ثاح الد يحف  دصح  
يوت  ددن   ددث اهلل د اددم األث دديم"  ددييوت الحدددوي" شدد يب الددث ن ا ددو   ددث اهلل  ددي -ٓٔ

 .ٖٜٙٔه( ديع ن   آإ الحى ي  الييهحة  ٕٙٙ)
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هددددد( ٖٗٛد اددددم الشدددد حام" الدحخ ددددياي" ا ددددو    ددددث اهلل دحدددددث  ددددن  دددددحان )ت  -ٔٔ
عحي ددددي"   ددددث الآددددعيح احدددددث  ددددحاج  دس  ددددن   آددددإ ال ددددي ي الحى ددددي  اليدددديهحة  

ٜٔٙٓ. 
الدددوا ي  يلو  ددديت" صدددبلح الدددّث ن  دددن الى دددل  دددن ا  دددك الصدددفثي  عحي دددي" احددددث  -ٕٔ

  ٔالحاديؤوس  وعحيددي دصددسفإ  ثاح إح دديم العددحاث ال ح ددي    ددحوت  ل اددين  سا
 م.ٕٓٓٓ  ٖاخم 
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Abstract 
 It has always been difficult for language learners to relate 

a particular itemfrom a given language with its appropriate 

equivalent counterpart in another language. And, this difficulty 

appears more clearly and mainly when bilinguals try to translate 

an expression from one language to the other. 

 The present paper is an attempt to relate the English so-

called synthetic verb and its equivalent analytic construction 

with their equivalent counterparts in French and vice versa. 

 The paper consists of two parts: the first is a set of 

preliminaries about these two expressions in English- their 

definitions, formation processes and patterns; the second is a 

parallelinganalyticalsurveybetween these expressions in English 

and their equivalent counterparts in French and vice versa.Along 

the second part, two main Internet resources are used to support 

the researcher's work- the Google Translate website and a 

collection of poems by the French poet Jean Nicolas Arthur 

Rimbaud (1854-1891). Choosing Rimbaud in particular is due to 

the fact that the researcher has previously achieved a study 

about him and his poetry; besides there is a website containing 

his poems in French and in English, the matter that shall 

facilitate the process of conducting this study. 

 It is also worth mentioning that the preliminaries in this 

paper are basically based on a previously achieved study by the 

researcher, namely a Master's thesis entitled "TheProduction of 

English Synthetic and Analytic Constructions by Iraqi College 

Students". 

 Finally, a set of conclusions arrived at by the researcher is 

to be stated at the end of the paper. 

I. Part One 

1. Preliminaries  
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 A synthetic verb can be defined as a complex semantic 

unit that can be analysed into a simple analytic construction 

consisting of a prime verb plus a morphologically related 

sentence constituent.A prime verb is a verb used within an 

analytic construction equivalent, completely in meaning and 

partially in form, to a synthetic verb (Liefrink, 1973: 17, 31).  

 Lexicons usually give the term 'prime' the following 

meanings: 'most important', 'chief', and 'fundamental'(OAL's 

Dictionary, 1989). 

 There are two types of prime verbs: "general" and 

"particular". The former refers to the group of prime verbs 

whose use within analytic constructions is semi-collocationally 

restricted, whereas the latter refers to the group of prime verbs 

whose use within analytic constructions is completely 

collocationally restricted. 

 The first group contains: be, become, cause, do, give, 

have, make, put and take. Whereas, the second group contains as 

many prime verbs as there are synthetic verbs whose analysis is 

made on collocational bases, like take offand ride. 

 Anumber of synthetic verbs can be analysed into more 

than one analytic construction. This could be due to the fact that 

more than one prime verb can be substitutionally used in the 

analysis of a particular synthetic verb; hence, these prime verbs 

are somehow generally used. Whereas, the use of members of 

the second group is collocationally restricted to 'particular' 

sentence constituents. 

 The use of more than one prime verb from the first group 

in the analysis of a particular synthetic verb may cause a slight 

change in meaning, as inwiden = make wider/become wider, or 

may not, as in,bath (v) = have a bath/take a bath.Whereas, the 

use of more than one prime verb from the second group in the 

analysis of a particular synthetic verb causes a change in 
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meaning, or even gives unacceptable constructions, unless these 

prime verbs are semantically equivalent, as in , peel (v) = take 

off the peel/remove the peel; boat (v) go on aboat/*ride a boat. 

Accordingly, each prime verb from the second group remains 

particular in its use no matter how many equivalents in meaning 

it may have. 

2. Formation and Patterns 

2.1. Processes of Synthetic-Verb Formation 

2.1.1. Conversion 

 Conversion is the derivational process whereby an idea is 

adapted or converted into a new word-class without the addition 

of an affix, e.g.: answer (v) = give an answer and bath (v) = 

have a bath(Quirk, et al., 1985: 1558). 

 Although the process of conversion indicates assigning a 

particular function to a different word-class without changing its 

form, it alsoincludes cases where the word undergoes some 

slight phonological and/or orthographic change (Quirk, et al., 

1972: 978, 1009 and Ibid.note b). 

Examples: 

(n)     →    (v)  

advice /əd'vaɪs/     →  advise/əd'vaɪs/ 

relief /rɪ'li:f/  →  relieve /rɪ'li:v/  

compound/'kɒmpaund/→  /kəm'paund/ 

permit /'pə:mɪt/         →  /pə'mɪt/ 

bath/ba:θ/   →  bathe/beɪð/ 

misprint /'mɪsprɪnt/  →  /mɪs'prɪnt/ 

upset /'ʌpset/  →  /ʌp'set/ 

licence   →  license 

2.2.1. Affixation 

 Affixation is defined as the process of adding an affix to a 

base with or without a change in the word-class (Quirk, et al., 

1972:978). 
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 Verb-forming affixes, or even verb-formatives, are 

derivational affixes that, when added to a given word, form a 

verb. Such formatives are calledverbalizers. Six verb-formatives 

can be distinguished in English, they are: be-, en-, -ate, -en, -ify, 

and –ize, e.g. becalm, enthrone, activate, blacken, purify and 

legalize. 

2.2. Patterns of Analytic Constructions
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 Liefrink (1973: 82) proposes an ad hoc classification for 

synthetic verbs in terms of the patterns of their equivalent 

analytic constructions. They are as follows: 

1. Prime verb + adjective 

activate makeactive 

amplify make ample 

becalm        make calm  

black make black 

blacken make/become black 

brutalize make brutal 

calm  make/become calm  

deafen make deaf 

embrown make brown 

embog make/become boggy 

2. Primeverb + (prepositional)noun phrase (preposition) 

Advise   give advice 

 

bath give/ have a bath 

taste  have a taste of 

catalogue put in catalogue 

attack make an attack against 

split  make a split in 

alarm cause alarm 

father be a father of 

breathe      take a breath of 

embed  put on bed 

enflesh  makeinto flesh 

empower give power (to) 

capacitate give capacity to  

frighten give a fright 

threaten make a threat against 

codify           put into code 
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glorify give glory to 

symbolize  be a symbol of 

3. Prime verb + adverbial particle 

down   put down 

up       put up 

II. Part Two:Paralleling Analytical Survey 

 The words 'synthetic' and 'analytic' can be translated into 

French as 'synthétique' and 'analytique' 

respectively.Accordingly,the expressions subject to study shall 

be then called 'le verbe synthétique'and 'la construction 

analytique'. Yet, these expressions do not refer to the same 

grammatical entities in French as they do in English. For 

instance, the term ' le verbe synthétique' in French refers to 

compound verbs that are used to express tense and aspect, e.g. 

the conjugated verb partionsis a synthetic verb form that 

comprises the morpheme -i- which implies pastness (Internet 

1).So, this is not the kind of verbs that the present paper tries to 

investigate. The core of the analyses that the researcher seeks is, 

regardless of the grammatical title, what equals synthetic verbs 

and their analytic constructions in French with retaining the 

same characterizing features that are presented in the first part. 

 Let's start the paralleling analysis by the fixed list of 

verbs, i.e., the prime verbs be, become, cause, do, give, have, 

make, put and take.Their equivalent verbs  in French are:être, 

devenir, provoquer, faire, donner, avoir, faire; mettre and 

prendrerespectively.It is clearly noticed that the verbs do and 

make in English have one equivalent verb in French, which is 

faire. 

 Below are four tables for all synthetic verbs mentioned in 

this paper and some more with their analytic counterparts along 

with their French translation and vice versa from Google 

Translate Website (Internet2). 
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Table(1.a.) (Collocationally Restricted Synthetic Verbs) 
Collocationally 

Restricted 

Synthetic 

Verbs 

French Equivalents 
Retranslation into 

English 

1. bicycle     

2. boat       

3. canoe      

4. doubt  

5. enmesh 

6. fiddle  

7. gut  

8. hand    

9. knife     

10. mail         

11. net  

12. parrot      

13. peel   

14. ship  

15. telegrap

h 

1. vélo 

2. bateau 

3. canoë 

4. doute 

5. prendredans un 

filet 

6. violon 

7. vider 

8. main 

9. couteau 

10. courrier 

11. net 

12. perroquet 

13. peler 

14. navire 

15. télégraphe 

( All the above are 

nouns except N.5) 

1. bike 

2.  boat 

3.  canoe 

4. doubt 

5. enmesh 

6. violin 

7. empty 

8. hand 

9. knife 

10. mail 

11. net 

12. parrot 

13. peel 

14. ship 

15. telegraph 

 

 From the table above, the following can be noticed: 

1. The synthetic verbs that are derived by the process of 

conversion could not be translated as verbs, particularly 

when their source is a noun, but rather as nouns.The Google 

Translate does not recognize that these are verbs by 

function, but rather as nouns(or adjectives) by form. But the 

Microsoft Word 2007 gives options for translating each 

word. For instance, the word peel is translated once as a 

noun, another as a transitive verb and once more as an 

intransitive verb. The second translation is the equivalent 
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one for peel as a synthetic verb, for it gives the French 

verbpeler with the same meaning. 

2. Some English synthetic verbs are translated as analytic 

constructions in French and not as single words, e.g. 

enmesh= prendredansunfilet. This means that ifthe English 

synthetic verb does not have a singleequivalent French 

verb, so it can be paraphrasedwith keepingthe intended 

meaning. 

3. In the retranslation into English, bike is used instead of 

bicycle; here no problem appears for the former is another 

version for the latter and could be used as a verb. But with 

empty for vider the case differs for a change in meaning 

here can be recognized although the former can be used as a 

verb. 

4. In the retranslation into English, the Google Translate 

translates French nouns into their equivalent nouns in 

English and not into the source synthetic verbs, e.g. 

courier=mail and navire=ship, and so on. 
Table (1.b) (Collocationally Restricted Analytic Constructions) 

 

 

 

 

 

 

Collocationally 

Restricted Analytic 

Constructions 

French Equivalents Retranslation 

into English 
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1. ride on a bicycle 

2. go on a boat 

3. travel in a canoe 

4. feel doubtful 

5. entangle in a mesh 

 

6. play the fiddle 

7. take off/remove 

the guts 

8. transfer something 

with hand 

9. cut something/stab 

somebody with a 

knife 

 

10. send something by 

mail 

11. cover with net 

 

12. repeat as a parrot 

 

13. take off the 

peel/remove the 

peel 

14. send/transport 

something in a 

ship 

 

 

15. send a message by 

telegraph 

1. rouler sur un vélo 

2. aller sur un bateau 

3. voyager en canoë 

4. sentir douteux 

5. s'enchevêtrerdans 

un maillage 

6. jouer du violon 

7. décoller / enlever 

les tripes 

8. transférer quelque 

chose avec la 

main 

9. couper quelque 

chose / poignarder 

quelqu 'un avec 

un couteau 

10. envoyer quelque 

chose par la poste 

11. couvrir avec un 

filet 

12. répéter comme un 

perroquet 

13. enlever la pelure 

 

14. envoyer / 

transporter 

quelque chose 

dans un navire 

15. envoyer un 

message par le 

télégraphe 

1. ride a bike 

2.  go on a 

boat 

3. travel by 

canoe 

4. feel 

doubtful 

5. become 

entangled in 

a mesh 

6. fiddle 

7. loosen / 

remove the 

guts 

8. transfer 

something 

with hand 

9. cut 

something / 

stab 

somebody 

with a knife 

 

10. send 

something 

by mail 

11. cover with a 

net 

 

12. parrot 

 

13. remove the 

peel 

 

14. send / carry 
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something 

in a vessel 

 

15. send a 

message by 

telegraph 

 From the table above, the following can be noticed: 

1.  Translating Englishanalytic constructions word by word 

gives clear equivalent French constructionstoo that convey 

the equivalent meaning. 

2. The word with is transliterated into avec in French, the 

matter that gives a somehowdifferent meaning for the 

French equivalentanalytic construction. With is used in the 

English analytic construction with the meaning of bymeans 

ofrather than with the meaning of accompanying. Hence, 

avec should be replaced by par to give the meaning that 

makes the French analytic construction equivalent in 

meaning to the English one. So, for instance, cover with net 

should be in French couvrir par un filet. This procedure can 

be applied whenever with has the meaning of bymeans of.  

3. In the retranslation, the Google Translate translates some 

French analytic constructions as their source in English 

either totally, e.g. go on a boat=aller sur un bateau=go on a 

boat, and send a message by telegraph=envoyer un message 

par le télégraphe=send a message by telegraph; or with a 

change in the structure but not in the meaning, e.g. ride on a 

bicycle=rouler sur un vélo=ride a bikeand travel in 

canoe=voyager en canoe=travel by canoe - in the first 

example, the preposition on is not used, and in the second, 



 
 

 

   

 

  53 

 

 

 "Synthetic Verbs in 
English and French" 

Ekhlas Ali Mohsin 
 جملة آداب الفراهيدي 2112 كانون األول( 13)  العدد 

 
the prepositionby replaces the preposition in; yetin both the 

meaning is still the same as the source. 

4. In the retranslation, the Google Translate gives 

equivalentsfor some parts of a number ofFrench analytic 

constructions, e.g.take off the guts=décoller les 

tripes=loosen the guts and transport something in 

aship=transporter quelque chosedans unnavire= carry 

something in a vessel. 

5. In the retranslation, the Google Translate gives 

equivalentsfor the whole analytic construction which 

themselves could be the same as the source English 

synthetic verb, e.g. fiddle=jouerdu violon=fiddle and 

parrot=répétercommeunperroquet=parrot.  
Table (2.a) (Semi-Collocationally Restricted Synthetic Verbs) 

Semi-

Collocationally 

Restricted Synthetic 

Verbs 

French Equivalents Retranslation into 

English 

1. abstract 

2. activate  

3. advise       

4. alarm   

5. amplify  

6. answer  

7. attack  

8. audition  

9. bath   

10. bathe 

11. beautify 

12. befool   

13. believe 

14. benumb 

15. black 

16. blacken 

1. abstrait 

2. activer 

3. conseiller 

4. alarme 

5. amplifier 

6. répondre 

7. attaquer 

8. audition 

9. bain 

10. se baigner 

11. embellir 

12. se moquer de 

13. croire 

14. engourdir 

15. noir 

16. noircir 

1. abstract 

2. activate 

3. adviser 

4. alarm 

5. amplify 

6. answer 

7.  attack 

8. hearing 

9. bath 

10. swim 

11. beautify 

12. mock 

13. believe 

14. numb 

15. black 

16. blacken 
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17. brutalize  

18. breathe        

19. becalm 

20. catalog  

21. capacitate 

22. choose  

23. codify  

24. calm  

25. compound  

26. conflict 

27. deafen 

28. down 

29. dry  

30. enthrone  

31. embed  

32. enflesh          

33. empower  

34. embog 

35. embrown  

36. enslave  

37. father  

38. frighten  

39. glorify 

40. grieve 

41. hint 

42. idle  

43. legalize  

44. lengthen 

45. license  

46. lighten 

47. misprint 

48. neutralize 

49. perfume   

50. permit 

51. practise 

17. brutaliser 

18. respirer 

19. encalminer 

20. catalogue 

21. *capacitation
1
 

22. choisir 

23. codifier 

24. calmer 

25. composé 

26. conflit 

27. assourdir 

28. vers le bas 

29. sécher 

30. introniser 

31. intégrer 

32. *enflesh 

33. habiliter 

34. *embog 

35. *embrown 

36. asservir 

37. père 

38. effrayer 

39. glorifier 

40. deuil 

41. allusion 

42. ralenti 

43. légaliser 

44. allonger 

45. licence 

46. alléger 

47. coquille 

48. neutraliser 

49. parfum 

50. permettre 

51. pratiquer 

17. brutalize 

18. breathe 

19. becalm 

20. catalog 

21. *capacit

ation 

22. choose 

23. codify 

24. calm 

25. compou

nd 

26. conflict 

27. mute 

28. down 

29. dry 

30. enthrone 

31. integrate 

32. * enflesh 

33. empowe

r 

34. * embog 

35. * 

embrow

n 

36. enslave 

37. father 

38. scare 

39. glorify 

40. mournin

g 

41. allusion 

42. slow 

motion 

43. legalize 

44. lengthen  
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52. price 

53. purify 

54.  refit 

55. relieve  

56. roof 

57. sacrifice 

58. sheathe 

59. shelve 

60. simplify 

61. split  

62. sterilize 

63. symbolize 

64. thieve  

65. thicken 

66. threaten  

67. taste 

68. torment  

69. up      

70. upset 

71. use  

72. widen 

52. prix 

53. purifier 

54. remonter 

55. soulager 

56. toit 

57. sacrifier 

58. rengainer 

59. l'écart 

60. simplifier 

61. divisé 

62. stériliser 

63. symboliser 

64. voleurs 

65. épaissir 

66. menacer 

67. goûte 

68. tourmenter 

69. jusqu'à 

70. bouleverser 

71. utiliser 

72. élargir 

45. license 

46. alleviate 

47. shell 

48. neutralize 

49. perfume 

50. allow 

51. practice 

52. price 

53. purify 

54. ascend 

55. relieve 

56. roof 

57. sacrifice 

58. sheathe 

59. gap 

60. simplify 

61. divided 

62. sterilize 

63. symbolize 

64. thieves 

65. thicken 

66. threaten 

67. taste 

68. torment 

69. to 

70. upset 

71. use 

72. broaden 

 From the table above, the following can be noticed: 

1. In addition to resultnumber (1 )arrived at from Table (1.a.) 

that can also apply here, most English synthetic verbs that 

are derived by the process of affixation can be translated 

into French as verbs too. 
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2. English synthetic verbs that are derived by the process of 

affixation are recognized by Google Translate as verbs; 

hence it gives them equivalent translation both in function 

and meaning, e.g.  

3. Synthetic verbs with the suffixes (-ify) and (-ize) have their 

French equivalent verbs with the same meaning and almost 

the same form. This relies heavily on the fact that these two 

suffixes come from French(Jespersen, 1961: 451; and 

Partridge, 1966: 895), hence, both verbs in both languages 

could be called 'parallel pairs'
2
, e.g. codify=codifier and 

neutralize=neutralizer. 

4. English synthetic verbs that are verbs in their very linguistic 

nature, but not derived from another part of speech, have 

equivalent French verbs. These share the same meaning, 

but not necessarily the same form unless they ascend from 

the same mother language, e.g.answer=répondre and 

attack=attaquer. 

5. Synthetic verbs with the affixes(-ate), (-en)and(en-) 

generallyhave equivalent French verbs ending with –ir or –

er, similar in meaning but not necessarily in form, e.g., 

activate=activer,blacken=noircirand enslave=asservir. 

6. The Google Translate recognizes the words with regard to 

the parts of speech to which they originally belong, rather 

than to which they are converted, e.g. up=jusqu'a=to(with 

the meaning even) are adverbs. 

7. In the retranslation, the Google Translate translates the 

French verbs giving English verbs which are themselves 

could be synonyms for the source English synthetic verbs, 

e.g. deafen=assourdir=mute, permit=permettre=allow and 

widen=élargir=broaden. 
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Table (2.b) (Semi-Collocationally Restricted Analytic Constructions) 

Semi-Collocationally 

Restricted Analytic 

Constructions 

French Equivalents 
Retranslation into 

English 

1. give an abstract 

2. make active 

3. give advice 

4. cause alarm 

5. make ample 

6. give an answer  

7. make an attack 

against 

8. give an audition 

9. give a bath /have  

a bath 

10. have a sunbath 

 

11. make beautiful 

12. make fool 

13. have belief 

14. cause numb 

15. make black 

16. make black 

17. make brutal 

18. take a breath of 

19. make calm 

20. put in catalog 

 

21. give capacity to/ 

make capable 

22. make a choice 

23. put into code 

24. make calm 

/become calm 

25. make a 

1. donner un résumé 

2. rendre active 

3. donner des 

conseils 

4. provoquer 

d'alarme 

5. faire amplement 

6. donner une 

réponse 

7. faire une attaque 

contre 

8. donner une 

audition 

9. donner un bain / 

prendre un bain 

10. avoir un bain de 

soleil 

11. faire de belles 

12. faire tromper 

13. avoir la 

conviction 

14. provoquer 

engourdir 

15. faire noir 

16. faire noir 

17. faire brutale 

18. prendre un bol d' 

19. faire calmer 

20. mettre dans le 

catalogue 

21. donner la capacité 

1.giveasummary 

2. make it active 

3. advise 

4. causing an alarm 

5. be ample 

6. give an answer 

7. makean attack 

against 

8. give a hearing 

9. bathe/ take a bath 

10. having a sunbath 

11. make beautiful 

12. astrict 

13. be satisfied 

14. cause numb 

15. to black 

16. to black 

17. be brutal 

18. take a bowl of 

19. hush 

20. put in the 

catalog 

21. the ability to 

give / capacitate 

 

22. make a choice 

23. to code 

24. hush /calms 

 

25. to a compound 
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compound 

26. be in conflict 

with 

27. put down 

28. make deaf 

29. make dry 

30. put throne 

31. put on bed 

32. make into flesh 

33. give power (to) 

34. make brown 

35. make/become 

boggy 

36. make slave 

37. be a father of 

38. give a fright 

39. give glory to 

40. cause grief/ be in 

grief 

41. give a hint 

42. be idle 

43. make legal 

44. make long 

45. give a licence 

46. make light 

47. make a misprint 

 

48. make neutral 

49. put perfume 

 

50. give a permit 

51. make practice 

52. give a price for 

53. make pure  

54. make a refit 

de /faire capable 

 

22.  faire un choix  

23. mettre en code 

24. faire calmer / se 

calme 

25. faire un composé 

 

26. être en conflit 

avec 

 

27. déposer 

28. faire sourds 

29. faire sécher 

30. mis trône 

31. mettre sur le lit 

32. faire dans la chair 

33. donner le pouvoir 

(à) 

34. faire dorer 

35. faire / devenir 

marécageux 

36. faire l'esclave 

37. être un père de 

38. donner une 

frayeur 

39. rendre gloire à 

40. provoquer/ être 

dans la douleur 

41. donner un indice 

42. êtreralenti 

43. rendre légal 

44. placer à long 

45. donner 

l'autorisation 

26. be in conflict 

with 

27. file 

28. be deaf 

29. dry 

30. put throne 

31. put on the bed 

32. do in the flesh 

33. empower (to) 

34. brown 

35. be / become 

marshy 

36. to the slave 

37. be a father 

38. give a fright 

39. give glory to 

40. cause / be in 

pain 

41. give a clue 

42. be slowed 

43. make it legal 

44. make long 

45. give permission 

46. shed light 

47. make a typo 

 

48. to neutral 

49. applying 

perfume 

50. issue a permit 

51. to practice 

52. give a prize for 

53. to pure 

54. to a 

rehabilitation 
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55. give relief 

56. put roof 

57. make a sacrifice 

58. make sheath 

59. put on shelf 

60. make simple 

61. make a split in 

 

62. make sterile 

63. be a symbol of 

64. be a thief 

65. make thick 

66. make a threat 

against 

67. have  a taste of 

 

68. cause torment 

 

69. put up 

70. cause upset 

71. make use 

72. make wider/ 

become wider 

46. faire la lumière 

47. faire une faute de 

frappe 

48. faire neutre 

49. mettre du parfum 

 

50. délivrer un permis 

51. faire de la 

pratique 

52. donner un prix 

pour 

53. faire pur 

54. faire une remise 

en état 

55. donner du relief 

56. mettre un toit à 

57. faire un sacrifice 

58. faire gaine 

59. mis sur les 

tablettes 

60. faire simple 

61. faire une scission 

au sein de 

62. faire stérile 

63. être un symbole 

de 

64. être un voleur 

65. faire d'épaisseur 

66. faire une menace 

contre 

67. avoir un avant-

goût de 

68. provoquer 

tourmenter 

69. supporter 

55. give relief 

56. put a roof 

57. make a sacrifice 

58. to sheath 

59. shelved 

60. basically 

61. to a split within 

 

62. be sterile 

63. be a symbol of 

64. be a thief 

65. to thick 

66. make a threat 

against 

67. have a taste of 

 

68. cause trouble 

 

69. support 

70. disruptive 

71. to use 

72. wider / widen 
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70. causer des 

troubles 

71. faire usage 

72. plus largement / 

s'élargissent 

 From the table above, the following can be noticed: 

1. Result number(1) arrived at from Table(1.b.)can also apply 

here. 

2. Result number (3) arrived at from Table (1.b.) can also 

apply here, e.g.give a fright=donner une frayeur=give a 

frightandgive relief=donner du relief=give relief; cause 

grief=provoquer la douleur= cause pain andgive a 

hint=donnerun indice=give a clue– in this group, the 

retranslation still keeps the meaning intended. 

3. Result number (4) arrived at from Table (1.b.) can also 

apply here, e.g. give an audition=donner une 

audition=give a hearing. 

4. Result number(5) arrived at from Table (1.b.) can also 

apply here, e.g. give advice=donner des 

conseils=adviseandbecome wider=s'elargissent=widen. 

5. In the retranslation, the Google Translate gives equivalents 

that could be totallymorphologicallyand/or semantically 

different from the source analytic construction as well as 

the source English synthetic verb, e.g. put 

up=supporter=support and cause upset=causer des 

troubles=disruptive. In the first group, the verb support is 

not equal to the synthetic verb up and disruptive is an 

adjective that is not equal to the synthetic verb upset.   

 Above have been some general observations about the 

translation from English into French and vice versa of this 

group of English constructions. Of course, more detailed 

analyses for them can result in more observations particularly 
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for researchers who intend to create specific inventories about 

this type of constructions. 

 Now is the turn of the translations of some verses from 

Rimbaud's famous poems that contain the so-called synthetic 

verbs (Internet 3). 

Table (3) Le Bateau Ivre=The Drunken Boat 

French English 
Paralleling 

Analysis 

Je ne me sentis plus 

guidé par les haleurs 

 

I no longer felt 

myself steered by 

the haulers 

- sentir=feel 

- feel= have a 

feeling 

- have a 

feeling=avoir un 

sentiment 

 

Les ayant cloués nus 

aux poteaux de 

couleurs. 

Nailing them naked 

to coloured stakes. 

 

- clouer=nail 

- nail=use nails 

- use nails=utiliser 

des clous 

La tempête a béni 

mes éveils 

maritimes. 

 

The storm made 

blessof my sea-

borne awakenings. 

 

- bénir=bless 

- bless=makebless 

- make bless 

of=faire bénir des 

Et dès lors, je me 

suis baigné dans le 

Poème 

 

And from that time 

on I bathed in the 

Poem  

 

- se baigner= bathe 

- bathe=have a 

sunbath 

- have a sunbath= 

avoir un bain de 

soleil 

Où, teignant tout à 

coup les bleuités, 

délires  

 

Where, suddenly 

dyeing the 

bluenesses, 

deliriums 

 

- teindre=dye 

- dye=put dye 

- put dye=mettre 

colorant 
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Fermentent les 

rousseurs amères de 

l'amour ! 

Ferment the bitter 

rednesses of love! 

- 

fermenter=ferment 

- ferment=cause 

ferment 

- 

causeferment=prov

oquer la  

fermentation 

Et j'ai vu quelque 

fois ce que l'homme 

a cru voir ! 

 

And sometimes I 

have seen what men 

have imagined they 

saw! 

 

- croire=imagine 

- imagine=have 

imagination 

- have 

imagination=avoir 

del'imagination 

-J'ai heurté, savez-

vous, d'incroyables 

Florides 

 

 I have struck, do 

you realize, 

incredible Floridas 

 

- savoir=realize 

- realize=have 

realization 

- have 

realization=avoirre

alization 

Mêlant aux fleurs 

des yeux de 

panthères à peaux 

 

Where mingle with 

flowers the eyes of 

panthers 

- mêler=mingle 

- mingle=be 

mingled 

- 

bemingled=êtremê

lé 

D'hommes ! Des 

arcs-en-ciel tendus 

comme des brides 

 

 In human skins! 

Rainbows stretched 

like bridles 

- tender=stretch 

- stretch=make 

stretched 

- make 

stretched=faire 

tendu 
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Où pourrit dans les 

joncs tout un 

Léviathan ! 

 

Where a whole 

leviathan rots in the 

reeds! 

 

- pourrir=rot 

- rot=become 

rotten 

- become 

rotten=devenirpour

ri 

La mer dont le 

sanglot faisait mon 

roulis doux 

 

 The sea whose sobs 

sweetened my 

rollings 

 

- faire 

doux=sweeten 

- sweeten= make 

sweet 

- makesweet=faire 

doux 

- sweeten=adoucir 

 

Table(4) Sensation=Sensation 

French English Paralleling 

Analysis 

Picoté par les 

blés, fouler l'herbe 

menue  

 

Getting pricked 

by the corn, 

crushing the short 

grass: 

 

- picoter=prickle 

- prickle=cause 

prickle 

- causeprickle=pro

voquerpicoter 

 

Table (5) Roman=Romance 

Paralleling 

Analysis 

English French 

- sentir bon=smell 

good 

- smell good= have 

good smell 

- have good 

smell=avoir une 

bonne odeur 

The lime trees smell 

good on fine 

evenings in June! 

 

Les tilleuls 

sentent bon dans 

les bons soirs de 

juin ! 
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- encadrer=frame 

- frame=put into 

frame 

- putinto 

frame=mettre en 

cadre 

Then you see a very 

tiny rag 

Of dark blue, 

framed by a small 

branch 

 

Voilà qu'on 

aperçoit un tout 

petit chiffon 

d'azur sombre, 

encadré d'une 

petite branche 

- se fondre=melt 

- melt=bemelted 

- bemelted=êtrefon

du 

Pierced by an 

unlucky star which 

is melting away  

Piqué d'une 

mauvaise étoile, 

qui se fond 

 

- trotter=trot 

- trot=make a trot 

- make a trot=faire 

un trot 

As she trots along 

in her little ankle 

boots, 

 

Tout en faisant 

trotter ses petites 

bottines, 

 

- setourner=turn 

- turn=make a turn 

- make a turn=faire 

un tour 

She turns, wide 

awake, with a brisk 

movement... 

Elle se tourne, 

alerte et d'un 

mouvement vif.... 

- daigner=condesc

end 

- condescend=mak

e a 

condescension 

- makeacondescens

ion=faire une 

condescendance 

Then your adored 

one, one evening, 

condescends to 

write to you...! 

Puis l'adorée, un 

soir, a daigné 

vous écrire...! 

 

Table(6)Bal des Pondus= Dance of the Hanged Men 

French English Paralleling 

Analysis 

Ses petits pantins 

noirs grimaçant 

His little black 

puppets who grin at 

- grimacer=grin 

- grin=make a grin 
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sur le ciel 

 

the sky - make a grin=faire 

une grimace 

Se heurtent 

longuement dans 

un hideux amour. 

 

Jostle together 

protractedly in 

hideous love-

making. 

- heurter=jostle 

- jostle=make a 

jostle 

- make a 

jostle=faire 

unebousculade 

Belzébuth enragé 

racle ses violons ! 

Beelzebub, 

maddened, saws on 

his fiddles! 

- enrager=madden 

- madden=make 

mad 

- make made=faire 

fou 

Le reste est peu 

gênant et se voit 

sans scandale. 

The rest is not 

embarrassing and 

can be seen without 

shame. 

 

- gêner=embarrass 

- embarrass=cause 

embarrassment 

- cause 

embarrassment=c

auser l'embarras 

Le corbeau fait 

panache à ces têtes 

fêlées 
 

The crow acts as a 

plume for these 

cracked brains 

 

- fêler=crack 

- crack=make 

crack 

- make crack=faire 

une fissure 

Hurrah ! la bise 

siffle au grand bal 

des squelettes ! 

 

Hurrah! The wind 

whistles at the 

skeletons' grand 

ball! 

 

- siffler=whistle 

- whistle=give a 

whistle 

- give a 

whistle=donner 

un coup de sifflet 

Holà, secouez-moi 

ces capitans 

Ho there, shake up 

those funereal 

- secouer=shake  

- shake=make a 

 
 

 

   

 

  66 

 

 

 "Synthetic Verbs in 
English and French" 

Ekhlas Ali Mohsin 
 جملة آداب الفراهيدي 2112 كانون األول( 13)  العدد 

 
funèbres  

 

braggarts, 

 

shake 

- make a 

shake=faire 

unesecousse 

Emporté par l'élan, 

comme un cheval 

se cabre 
 

Carried away by his 

own impetus, like a 

rearing horse 

- secabrer=rear 

- rear=make a rear 

- make a rear=faire 

un cabré 

Crispe ses petits 

doigts sur son 

fémur qui craque  

 

Clenches his 

knuckles on his 

thighbone with a 

crack 

- crisper=clench 

- clench=make a 

clench 

- make a 

clench=faire 

unecrispation 
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Conclusions 

On the basis of the survey and analyses achieved along 

the present paper, the following conclusions can be stated: 

1. If a particular synthetic verb in English is to be translated 

into French, it is not necessarily that the latter has the same 

characteristics of the former.  

2. Any translator must have a solid background about the 

grammar of the language to which s/he is translating; so that 

they can make the correct choice about the item to be 

selected as the right equivalent in the target language. The 

Google Translate provides options when translating a 

particular item. Only the professional translator can make 

the most convenient choice from these options.  

3. English synthetic verbs derived by the process of affixation 

can haveequivalent French verbs that exhibit similarity in 

semantics and morphology. 

4. There exist French analytic constructions that have the same 

characteristics of the English analytic construction, i.e. 

consisting of the so-called prime verb and a morphologically 

as well as semantically related sentence constituent, though 

may not have equivalent synthetic verbs. 

5. There exist French verbs that can be called synthetic verbs 

as far as their form and analyses are concerned, for they 

share some formal as well as semantic characteristics with 

their equivalent English synthetic verbs. 

End Notes 
1
Words that are marked with an asterisk are supplied by the 

GoogleTranslate, but in fact they are not real translations, for 

there are no such words in French, e.g. embogand embrown. 
2
'Parallel pairs' is a term proposed by the researcher. 
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موقف االحتاد السوفيتي من العدوان )االسرائيلي( على 
 7691حزيران 5مصر يوم 

 م.د. جودت جالل كامل عبد اللطيف
 قسم التاريخ /دابكلية اآلجامعة تكريت/ 

اوال: مىقف االحتاد السىفيتي من االستفسازات )االسرائيلية( 
 على مصر وسىريا

ساحة بالنسبة لمزعامة  أصبحت مصر خالل ستينيات القرن العشرين، أخطر
السوفيتية في مجال التنافس بين الواليات المتحدة األمريكيةة واالتحةاد السةوفيتي خةالل 
مةةدة مةةا يسةةمر بةةالحرب البةةاردة الكتسةةاب الن ةةوس فةةي الشةةرل األوسةةط، اس أصةةب  القمةةل 

بسةةبب مباحتةةات الوحةةدة التةةي كانةةت  3961حقيقيةةًا فةةي الكيةةان الصةة يوني فةةي نيسةةان 
، مما أضطر رئيس الوزراء الصة يوني (3)قاهرة بين مصر وسوريا والعرالتجرى في ال

j0nson (3961_3969 )  (2)إلر توجية  خطةاب إلةر الةرئيس األمريكةي )جونسةون(
)) أن الحل الفعال الوحيد لدرئ خطر مخططات الجمهورية العربية المتحددة جاء فية 

ميمدي واممدن لددول سدوفيتي متدتري يندمن السدنق ا   -يكمن في إعدنن أمريكدي
التدر  اموسددطي ويترتددب عميددل  طددع كدل أعددواع المسدداعدات اك تةددادية والعسددكرية 

، وحاول الس ير األمريكي طمأنة رئةيس الةوزراء كي طرف يرفض اكعتراف بجيراعل((
)) أن تقددديرات المخددابرات اممريكيددة تتددير إلددة أن الوحدددة بددين الصةة يوني ئةةائاًل لةة  

ليسدت وتديكل الو دوع كمدا يتةدوري وأن الوحددة العربيدة لدن مةر وسدوريا والعدرا  
فةةي ضةةل تمةةو الظةةروا ازداد التنةةافس بةةين االتحةةاد  (1) تتحقدد  لسددعوات طويمددة   ((

السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية في تمةو المةدة الكتسةاب الن ةوس فةي مصةر، ف ةي 
حضةورا عمةر السةاحة  الوئت السي بسل في  االتحاد السةوفيتي ج ةودا السياسةية لتعزيةز
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المصةةةرية وتقةةةديإل كةةةل امسةةةناد الممكةةةن لمةةةرئيس جمةةةال عبةةةد الناصةةةر، كانةةةت الواليةةةات 
المتحةةدة االمريكيةةة  تبةةسل ج ةةةدها لمعمةةل ضةةةد الةةةرئيس جمةةال عبةةةد الناصةةر مةةةن خةةةالل 
يةةران منةة ، وهمةةا ضةةالعتان مةةح الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة أساسةةا  تحةةسير السةةعودية وان

حةةد فةةي معةةاداة عبةةد الناصةةر وعالئتةة  الوتيقةةة مةةح الةةرئيس ،ويق ةةان مع ةةا عمةةر خةةط وا
 .(4)العرائي عبد الرحمن عارا في العرال

عةةةن صةةة قة أسةةةمحة أمريكيةةةة  3966أيةةةار32أعمةةةن فةةةي صةةةحي ة األهةةةراإل يةةةوإل 
)مسةرائيل(، وسكةةرت الصةةحي ة أن الصةة قة هةةي التالتةةة خةةالل العةةامين ا خيةةرين والتةةي 

أيةةةةار أعمنةةةةت الواليةةةةات المتحةةةةدة  23فةةةةي يةةةةوإل بةةةةدأ تسةةةةميإل أجةةةةزاء من ةةةةا بسةةةةرية تامةةةةة، و 
األمريكيةةة و  ) إسةةرائيل ( فةةي بيةةان رسةةمي أتمةةاإل الصةة قة بين مةةا فكةةان رد الجم وريةةة 

عةةةةن موافقةةةةة الجانةةةةب  3966تمةةةةوز  33العربيةةةةة المتحةةةةدة أعالن ةةةةا فةةةةي القةةةةاهرة يةةةةوإل 
تحاد المصري عمر البروتوكول الممحل باالت ائية التجارية طويمة األجل الموئح مح اال

 . (5)السوفيتي
أن االتحةاد السةوفيتي يقةا إلةر  3967أعمن الساسة السوفيت مح بداية عةاإل 

جانب الحل العربي في الصراع العربي ) امسرائيمي( ، وأخست موسكو تحةسر القةاهرة 
مةةةةن التحشةةةةدات )االسةةةةرائيمي ( عمةةةةر الحةةةةدود السةةةةورية ، اس ئامةةةةت وحةةةةدات مةةةةن حةةةةرس 

باسةةةةت زاز القةةةةوات العسةةةةكرية السةةةةورية  3967نيسةةةةان  7الحةةةةدود ) امسةةةةرائيمي(  يةةةةوإل  
جنوب بحيرة طبريا، استخدمت خالل  الدبابات والطائرات والمدفعية )امسرائيمية( ضةد 
 (6)القةةوات السةةورية، فأعربةةت الحكومةةة السةةورية عةةن احتجاج ةةا القةةاطح لتمةةو امعمةةال

تةةةر مصةةةر، تةةةدفح فةةةةي وكانةةةت االسةةةت زازات )امسةةةرائيمية ( الكتيةةةرة لسةةةةوريا واألردن وح
))أةدبحت ادارات التعكيدل التدي تقدوق بهدا الوحددات تسارع ممحوظ نحو حافة الحرب 

العسكرية )ا سرائيمية( عمة الددول العربيدة المجداورة ادارات طات طدابع دائدقي وطلدي 
 3967نيسان 27،وفي يوإل (7) من أجل إخافة العرب وا عداد العفسي لعدوان كبير((
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ة السةةوفيتية بيانةةًا بشةةأن امعمةةال العدوانيةةة التةةي ال تنقطةةح مةةن أصةةدرت وزارة الخارجيةة
جانب )إسرائيل( ضد الدول العربيةة المجةاورة ،واسةتدعت السة ير الم ةوض )مسةرائيل( 
فةةي موسةةكو وأطمعتةة  عمةةر البيةةان الةةسي أشةةار إلةةر الحكومةةة السةةوفيتية ئةةد ل تةةت نظةةر 

رر فةةةي الشةةةرل األوسةةةط حكومةةةة )إسةةةرائيل( أكتةةةر مةةةن مةةةرة إلةةةر تةةةدهور الموئةةةا المتكةةة
والنةةةةاجإل عةةةةن سياسةةةةة القةةةةوى الخارجيةةةةة االمبرياليةةةةة واألوسةةةةاط المتطرفةةةةة وسات النزعةةةةة 
العسةةةةكرية فةةةةي )إسةةةةرائيل(، والموجةةةة  ضةةةةد سةةةةيادة واسةةةةتقالل الةةةةدول العربيةةةةة المجةةةةاورة، 
وأوض  البيان أن الحكومة السوفيتية ال تستطيح تجاهل امحداث المسمحة التي جرت 

وأن سلةةةةو المعةةةةب الخطةةةةر بالنةةةةار مةةةةن جانةةةةب )إسةةةةرائيل( فةةةةي  ،3967نيسةةةةان  7يةةةةوإل 
المنطقةةة التةةي تقةةح بةةالقرب مةةن حةةدود االتحةةاد السةةوفيتي ئةةد صةةاحبت  بيانةةات تؤكةةد أن 

العربددي مددن مو ددع القددوة بالوسددائل  ]ا سددرائيمي[))تحدداول حددل الخددنف )إسةةرائيل( 
أن تعددطر  ))    أن الحكومددة السددوفيتية تددرل مددن النددروري، وأضةةاا  العسددكرية((

عمدة سدعين عددة  ]إسدرائيل[من أن السياسة المقامرة التي تتبعها  ]إسرائيل[حكومة 
تجددداي جيراعهددداي تمفهدددا اكخطدددار وتقدددع مسدددىوليتها بالكامدددل عمدددة عدددات  الحكومدددة 

 .(8) )ا سرائيمية( ((
بوفةةد مصةةري كةةان يةةزور 3967نيسةةان 29يةةوإل  (9) التقةةر )الكسةةي كوسةةجين(

))أعدتق فدي معركدة مدع أمريكدا ن الموئةا فةي المنطقةة معقةد موسكو، وخاطب إل ئةائاًل ا
واعجمتراي وعحن عتف  معكق فيها مائل في المائة لكن هعاي بىر عختدة معهاي   أمدا 
العددرا  عحددن عفهددق اسددتعدادكق لتكييددد الحكومددة فيددل ولكددن كددل يددوق تحدددث مفاجددكةي 

مدن المسدىولين وحركة القول هعاي كمهدا فداترةي واليدد القويدة ايدر موجدودةي وك يدر 
 .(31) هعاي يقبنون من اكعجميز واكمريكان والمعركة عمة العرا  حادة   ((
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ثانيا: مىقف االحتاد السىفيتي من طلة مصر سحة قىات 
 الطىارئ من خط املىاجهة

بعد االست زازات ) امسرائيمية( لسوريا، أجتمح الرئيس جمال عبد الناصر يوإل 
قةةوات العسةةكرية المصةةرية، وبحةةث مع ةةإل الموئةةا مةةح أركةةان حةةرب ال3967أيةةار  31

))أن الجمهورية العربية المتحددة ك تسدتطيع أن تقدف سداكتة وتداعيات  وكان الرأي 
، وأعمةةن ( 33) وان الحددوادث تفددرض عميهددا أن تكددون مسددتعدة لكافددة اكحتمدداكت   ((

وات ) ،عةن نبةأ تحشةد القة3967أيةار  34الممتل السوري في هين  األمإل المتحةدة يةوإل 
امسرائيمية( عمر الحدود السورية، وعن طبيعةة االسةتعدادات التةي تقةوإل ب ةا )إسةرائيل( 
لشةةن حةةرب عمةةر سةةوريا، وأشةةار فةةي بيانةة  إلةةر أن الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة تةةدعإل 

 .(32)) امسرائيمية ( ضد سوريا المؤامرة
بةةةت يةةةوإل أخةةةست الجم وريةةةة العربيةةةة المتحةةةدة إجةةةراءات التعبئةةةة والتحشةةةد، وطم

مةةةن ئائةةةد ئةةةوات الطةةةوارىء الدوليةةةة سةةةحب ئواتةةة  فةةةورًا مةةةن المنةةةاطل  3967أيةةةار 36
، الن القةوات المصةةرية (31)المتمركةزة في ةا والمرابطةة عمةةر امتةداد حةدود مصةةر الشةرئية

سةةةتكون مسةةةتعدة لمتصةةةدي ) مسةةةرائيل ( أسا مةةةا ئامةةةت بعمةةةل عةةةدواني ضةةةد أيةةةة دولةةة  
لناصةةر يةةرى أنةة  لةةو سةةقط النظةةاإل فةةي سةةوريا ، وكةةان الةةرئيس جمةةال عبةةد ا (34)عربيةةة

سا حةدث سلةو فةأن الجب ةة الشةرئية فةي المواج ةة مةح  فسوا يؤتر سلو عمر العةرال، وان
)إسرائيل( سوا تن ار، وعندها فأن مصةر سةوا تكةون فةي عزلةة وأن ةا سةتجد ن سة ا 
بم ردهةةا إمةةاإل )إسةةرائيل(، لةةسلو كةةان تقةةدير الموئةةا المترتةةب عمةةر تمةةو األمةةور كم ةةا 

ل الةةةرئيس جمةةةال عبةةةد الناصةةةر يشةةةعر بضةةةرورة اتخةةةاس موئةةةا اتجةةةاا االسةةةت زازات جعةةة
)االسرائيمية( أتجاا سوريا واصب  من الواض  بأن القةاهرة ال تسةتطيح أن تقةا موئةا 
المت ةةةرج، وعمةةةر سلةةةو األسةةةاس أتخةةةس ئةةةرار تحريةةةو القةةةوات إلةةةر سةةةيناء اسةةةتعدادا لكةةةل 

 .(35)االحتماالت
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بغمةل مةدخل  3967أيةار  22ئرارهةا يةوإل  تطور الموئا اكتر وأعمنةت مصةر
خمةةيا العقبةةة فةةي وجةة  السةة ن )امسةةرائيمية( فصةةرحت الةةدوائر السياسةةية السةةوفيتية بأنةة  
))أطا كاعت مةر  د طمبدت سدحب  دوات الطدوارئ فهدو مدن حقهدا معدل لدق يكدن مدن 
المعقددول أن تبقددة هددطي القددوات إلددة امبددد كمددا أن لمةددر حدد  السدديادة عمددة الميدداي 

،وطمب السة ير السةوفيتي فةي القةاهرة موعةدًا عةاجاًل لمقابمةة الةرئيس جمةال  مية((ا  مي
عبد الناصر لتسميم  رسالة من موسكو، واستقبم  في اليوإل ن س  فقةدإل السة ير الرسةالة 
التي حممت تأييدًا كاماًل من الحكومة السوفيتية ومن المجنة المركزية لمحزب الشيوعي 

وات الدوليةة مةن أراضةي ا، و ئةال الةرئيس جمةال عبةد السوفيتي لطمب مصر سحب الق
))أععي أريدي الناصر لمس ير السوفيتي بعد ئراءة الرسالة والمداوالت التي دارت بين ما

إن تعقل لهق في موسكو رسالة معي بدكععي أعتبدر اكتحداد السدوفيتي عدامنس رئيسدياس 
ت اآلن هي الجبهةي ومى راس في كل ما يحدث في المعطقة اآلن   ي وان مةر أةبح

واعددا أريددد أن تكددون هددطي الحقيقددة محددددة أمددامهق لكددي يرتبددوا تةددرفاتهق فددي اميدداق 
)) بنددرورة اكعتبدداي ، واكةةد الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر لمسةة ير السةةوفيتي  القادمددة((

بتدكل سدافر   ]إسدرائيل[لمو ف الوكيات المتحدة اممريكية فهو مو ف متدواط  مدع 
 .(36)((]إسرائيل[اعب السوفيت يجب أن يوجل إليها وليس إلة وان أي تحطير من ج

بيانةًا حةول  3967أيةار 21بناءًا عمر سلو فقد أصةدر االتحةاد السةوفيتي يةوإل 
الموئا في الشةرل األوسةط، الةسي اكةد فية  ان مةا يةدور هنةاو يبعةث القمةل مةن وج ةة 

البيةان )اسةةرائيل( نظةرا وان مايحةدث هةو ت ديةد واضة  لمسةةالإل واالمةن الةدوليين ،وات ةإل 
))مدن بان ا تزيةد مةن حةدة التةوتر المسةم  فةي المنطقةة منةس عةدوان ا عمةر سةوريا ،وأنة  

الوانح تماماسي أن )إسرائيل( لدق تكدن تسدتطيع أن تتةدرف بهدطا التدكل مدا لدق تكدن 
متمتعدددة بالتتدددجيع المباتدددر وايدددر المباتدددر عمدددة مو فهدددا هدددطا مدددن جاعدددب دوائدددر 

، عادة حالدة القهدر اكسدتعماري إلدة امراندي العربيدة((امبريالية محددة تطمع في أ
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))    لقددد  دددق وحةةسر االتحةةاد السةةوفيتي فةةي بيانةة  )إسةةرائيل( ومةةن يق ةةون ورائ ةةا بقولةة  
اكتحدداد السددوفيتي عمددة مدددل عتددرات السددعين المسدداعدة التدداممة لتددعوب البمدددان 

ومددن أجددل العربيددة فددي عنددالها العددادل مددن أجددل تحررهددا الددوطعي نددد اكسددتعمار 
تطورها السمميي ويجب اك يتي في أن البادئ بالعدوان في معطقة التر  اموسط 
سددوف يقابددل ك بددالقوة الموحدددة لمبمدددان العربيددة فحسددب بددل وسددوف يواجددل أيندداس 
بمقاومة حاسمة لمعدوان من جاعب اكتحداد السدوفيتي ومدن جاعدب كدل دول المحبدة 

 .(37) لمسنق((
المقاءات مابين الجانب المصري والواليات المتحدة توالت امحداث وتواصمت 

 3967حزيران  3 -أيار  21وكسلو مح االتحاد السوفيتي، وخالل المدة الممتدة بين 
، اس بعث الرئيس االمريكي جونسون برسالة الر الرئيس المصري جمال عبد الناصر 

بيقةةين وان ايةةار مةةن العةةاإل ن سةة  ، اوضةة  في ةةا ان مصةةر تسةةتطيح ان تتأكةةد  21يةةوإل 
تعمإل بان الواليات المتحدة االمريكية تعارض بشةدة أي عةدوان فةي المنطقةة سةواء كةان 
مكشوفًا او خ يًا ومن أي ج ة يصدر، ويدعوا في ا ان يجعل اولويت  لشعبة ولممنطقة 

، وسةةةةأل الةةةةرئيس  ولممجتمةةةةح الةةةةدولي وان يتعامةةةةل بجةةةةد اتجةةةةاا ئضةةةةية السةةةةالإل الةةةةدولي
 Hubert سةةةةتقبال نائبةةةة  ) هيةةةةوبرت هم ةةةةري( المصةةةةري عةةةةن أمكانيةةةةة مصةةةةر ا

Humphreu  الجةةةراء مباحتةةةات تنائيةةةة وئةةةد أجابةةةت مصةةةر بترحيب ةةةا السةةةتقبال نائةةةب
، ومةةن ج ةةة أخةةرى أرسةةل الةةرئيس األمريكةةي رسةةالة الةةر رئةةيس  (38)الةةرئيس األمريكةةي

سكر في ا ان تصةعيد  Nekolie Boodjorneاالتحاد السوفيتي )نيكوالي بودجورني( 
)) منطقةةةةة الشةةةةرل األوسةةةةط ال يصةةةةب فةةةةي مصةةةةمحة كةةةةال الطةةةةرفين وان  الوضةةةةح فةةةةي

الحكومتين سوف تساعد الطدرف التدابع لهدا   ومدن  دق سدوف يعتدك مو دف متددهور 
 .(39)في المعطقة وبعدها يجب اتخاط إجراء متتري يمكعها من حل امزمة(( 
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كمةةا جةةرت عةةدة لقةةاءات مةةا بةةين الجانةةب المصةةري والسةةوفيتي، اس سةةافر وفةةد 
إلر موسكو برئاسةة وزيةر الحربيةة شةمس بةدران  3967أيار  25ري مصري يوإل عسك

ب ةةدا التنسةةيل فةةي مجةةاالت االمةةن المتبةةادل واسةةتعجال تن يةةس صةة قات السةةالح وتقةةديإل 
طمبات جديدة تتناسب مح الموئةا ، واسةتطالع راي الحكومةة السةوفيتية فةي االحةداث 

ة المركزيةةةة لمحةةةةزب الشةةةةيوعي الجاريةةةة فةةةةي المنطقةةةة ، وكمةةةةا المكتةةةةب السياسةةةي لمجنةةةة
باجراء م اوضةات  Alexei Kosyjineالسوفيتي رئيس الوزراء ) الكسي كوسجين ( 
ايةةار وفةةي بدايةةة المقةةاء االول  27و 26مةةح الوفةةد المصةةري ، واجتمةةح الجانبةةان يةةومي 

السي جرى في الكرممن اوجز الجانب المصري الرسالة التي بعت ا الةرئيس جمةال عبةد 
السةةةوفيت مشةةةيرًا الةةةر ان ) اسةةةرائيل( حشةةةدت ئوات ةةةا عمةةةر الحةةةدود مةةةح  الناصةةةر لمقةةةادة

سوريا وتت يأ لتوجي  ضربة الي ا بالوئت السي طمةب فية  االشةقاء السةوريين الةدعإل وان 
)) ك يسددتطيع تددري اخيددل العربددي )السددوري( وجهدداس لوجددل مددع الةةرئيس عبةةد الناصةةر  

توجي  ضربة استبائية وئائية الر )  ، ويطمب موافقة القيادة السوفيتية عمر اسرائيل ((
اسرائيل( ، وكان رد الجانب السوفيتي ئد اوضةح  كوسةجين بقولة  ، اسا بةادرت مصةر 
بتوجيةةةة  الضةةةةربة فسةةةةتكون معتديةةةةة وموسةةةةكو ال تسةةةةتطيح دعةةةةإل المعتةةةةدي ، الن سلةةةةو 
يتنةائض مةح مبةةادىء السياسةة الخارجيةة السةةوفيتية ، بالوئةت الةسي اعمةةن فية  المجتمةةح 

بعةدإل امكانيةة حةل القضةية عةةن طريةل الحةرب فالواليةات المتحةدة االمريكيةة لةةن الةدولي 
)) هدل تريددون تدوريط تسم  لمعرب بألحال ال زيمةة )باسةرائيل( ، واضةاا كوسةجين 

 . (21) اكتحاد السوفيتي مع امريكيا ؟ واععا لن عقدق عمة هطا ((
لجانةةةب اسةةةتمرت الم اوضةةةات فةةةي اليةةةوإل التةةةالي واخةةةس شةةةمس بةةةدران يطمةةةأن ا

السةةةوفيتي، بةةةان الموئةةةا العربةةةي بغايةةةة القةةةوة ، وعةةةرض مجموعةةةة مةةةن التةةةدابير التةةةي 
اتخةةةست ا مصةةةر منةةةس نشةةةوء االزمةةةة حتةةةر التحشةةةد فةةةي سةةةيناء وسةةةحب ئةةةوات الطةةةوارىء 

)) عحدددن مسدددتعدون كسدددرائيل ومدددن هدددق وراء الدوليةةةة وا ةةةالل مضةةةيل العقبةةةة وئةةةال 
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حن لن عبددأ بالعددوان     عحدن ك عريدد اسرائيل وك يهمعا امريكيا وك اير امريكيا  ع
، وعةةرض كوسةةجين ردًا  (23) الحددرب ولكددن ك عريددد ايندداس التراجددع تحددت الندد وط ((

عمر سلو من جديد الموئا السوفيتي الرافض لالعمال الحربية وان العممية العسةكرية 
ى ، لن تتمخض عن النتائا التي يتوخاها الرئيس عبد الناصر والبمةدان العربيةة االخةر 

، وان االتحةةةاد السةةةوفيتي يؤيةةةد كةةةل  (22)وانةةة  يتعةةةين البحةةةث عةةةن طةةةرل اخةةةرى لمتسةةةوية
)) اعددل مددن العاحيددة السياسددية اعتةددرتق     االجةةراءات التةةي ئامةةت ب ةةا مصةةر بقولةة  

ومن العاحية العسكرية اعتةرتق اينداسي مداطا تريددون اكن     رأي اعدل مدن الممكدن 
 . (21) اككتفاء بما وةمتق اليل     ((

اسةةتمرت الم اوضةةات تالتةةة ايةةاإل وفةةي صةةباح اليةةوإل الرابةةح نقةةل شةةمس بةةدران 
ئول الرئيس جمةال عبةد الناصةر بةان القائةد المصةري لةن يمجةأ الةر االعمةال العسةكرية 

، ومةةةةن ج ةةةةة ابمةةةة   (24)اسا كةةةةان االصةةةةدئاء السةةةةوفيت يعتقةةةةدون بانةةةة  ال ضةةةةرورة لةةةةسلو
مح مصر ولن يسةم  الي دولةة ان  كوسجين شمس بدران بان االتحاد السوفيتي يقا

)) عمة العموق اسداطيمعا  3956تتدخل الر ان تعود االمور الر ما كانت عمي  عةاإل 
 . (25) تحت امرتكق ((

)) كةةسلو طمةةئن وزيةةر الةةدفاع السةةوفيتي جرينشةةكو ألوفةةد المصةةري ، اس ئةةال  
لدي اعدل اطمئعوا لكل طمباتكق سععطيها لكق ) يقةد اكسدمحة (     واريدد ان اوندح 

اطا دخمت امريكيا الحرب فسوف عدخمها بجاعبكق     ان اسطولعا في البحر اكبيض 
 ريب من تواطئكق اكن وبل من المدمرات وال واةدات المسدمحة بةدواريا واسدمحة 
ك تعمموها     هل فهمت تماماس ما اععيل ؟     اريد ان أكد لكق ان اطا حددث تديء 

 (26) عحنر لكق فوراس في بور سعيد او أي مكدان (( واحتجتق لعا فمجرد ارسال اتارة
  ادر الوفد المصري موسكو متوج ًا الر القاهرة . 3967ايار  28، وفي يوإل 
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 26من جانب اخر ئابل عبد الحكيإل عامر الس ير السةوفيتي فةي القةاهرة يةوإل 
ايةةار وسةةأل  عةةن امكانيةةة الحكومةةة السةةوفيتية تزويةةد مصةةر بصةةورة جويةةة واضةةحة عةةن 

شةةار القةةوات ) االسةةرائيمية ( عمةةر الحةةدود السةةورية عةةن طريةةل ائمةةارهإل الصةةناعية ، انت
فكان رد موسكو من ان ةإل لةإل يسةتطيعوا ان يقةررو مةا اسا كانةت الحشةود ) االسةرائيمية( 
اسةةةت زازًا متعمةةةدًا اإل ان ةةةا اجةةةراءات وئائيةةةة لمواج ةةةة أي محاولةةةة مةةةن الجانةةةب السةةةوري 

،   (27)ت موسةةةةكو ان تمةةةةو التحشةةةةدات دفاعيةةةةةلمتو ةةةةل فةةةةي االراضةةةةي المحتمةةةةة ورجحةةةة
أيار  27وكسلو التقر الس ير السوفيتي في القاهرة مح الرئيس جمال عبد الناصر يوإل 

 .(28)وتسميم  رسالة مستعجمة من موسكو حول الوضح في المنطقة 
امةةا فةةي مجةةال التعةةاون العربةةي فقةةد عقةةدت الجم وريةةة العربيةةة المتحةةدة ات ائيةةة 

،عدت ا) إسرائيل( ضرب  لمن وس الغربي فةي المنطقةة (29) 3967ايار11 مح األردن يوإل
شكمت )إسرائيل( وزارة حةرب كةان  3967حزيران 3ورأت إحكاما لتطويق ا ، وفي يوإل 

حزيةةران بعةةد ت ةةويض مةةن الةةوزارة 5وزيةةر الةةدفاع في ةةا موشةةي ديةةان، الةةسي أختةةار يةةوإل 
ت كيةةةر األمريكةةةي يتركةةةز فةةةي بتحديةةةد الوئةةةت والمكةةةان والطريقةةةة لشةةةن الحةةةرب، وكةةةان ال

توجيةة  )إسةةرائيل( ضةةرب  لمصةةر يترتةةب عمي ةةا أحةةراج االتحةةاد السةةوفيتي وتةةدمير جةةزء 
كبيةةر مةةن األسةةمحة السةةوفيتية المتةةوفرة فةةي مصةةر، واختبةةار أنظمةةة السةةالح الغربةةي فةةي 
سقاط هيبة الرئيس جمةال عبةد الناصةر  مقابل أنظمة السالح السوفيتي في المعركة ،وان

امةة  ،ولتمكةةين )إسةةرائيل( مةةن االسةةتيالء عمةةر أراضةةي جديةةدة يضةةغطون وان أمكةةن نظ
 ب ا لموصول إلر تسوية شاممة لمصراع العربي )امسرائيمي(.

 ثالثا: مىقف االحتاد السىفيتي من العدوان )االسرائيلي( على مصر
حةةرب ضةةد الجم وريةةة ( 11) 3965حزيةةران5شةةنت )إسةةرائيل( فةةي صةةباح يةةوإل 

ا واألردن، وج ةةة خالل ةةةا ضةةةربة أسةةتبائية لممطةةةارات فحطمةةةت العربيةةة المتحةةةدة وسةةةوري
 القةةةةوة الجويةةةةة المصرية،وأصةةةةب  الجةةةةيش العربةةةةي تحةةةةت رحمةةةةة الطائرات)امسةةةةرائيمية(
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وتةةردت األوضةةاع العسةةكرية، وانت ةةر األمةةر ب زيمةةة عسةةكرية فادحةةة خةةالل سةةتة ايةةاإل  
سةةةرائيل( فةةةي اس احتمةةةت )إ ، (13) تركةةةت أراضةةةي شاسةةةعة تحةةةت االحةةةتالل )امسةةةرائيمي(

األيةةاإل السةةتة مةةن الحةةرب مةةا خططةةت لةة  فعةةاًل، فقةةد سةةيطرت عمةةر  مرت عةةات الجةةوالن 
السورية لتصب  مطمة من هناو عمر دمشل، كما تمكنةت مةن احةتالل الضة ة الغربيةة 
بما في ا القدس الشرئية واحتالل ئطاع  زة، وصحراء سيناء، والمضايل امسةتراتيجية 

 .(12)نومناطل منتخبة من جنوب لبنا
كةةان أول رد فعةةل لالتحةةاد السةةوفيتي عمةةر سلةةو العةةدوان، هةةو بيةةان لمحكومةةة 
أساع  راديةو موسةكو فةي اليةوإل ن سة ، وبةدأ بة عالن أن )إسةرائيل( بةدأت بالعةدوان عمةر 
عالن العرال والجزائر ودول عربيةة أخةرى عةن مسةاندة مصةر بقوات ةا  الدول العربية، وان

))أختدارت طريد  الحدربي ويمكععدا أن )أسةرائيل(  ، وأضاا البيةان م ةدداً (11)العسكرية
 ]أسدرائيل[سوف تدور دائرتهدا عمدة  ]أسرائيل[عتي في أن الم امرة التي  امت بها 

)) عددن مسداعدتل الحاسددمة لحكومددات ،وأعمةن االتحةاد السةوفيتي  عفسدها اوكس واخيددراس((
دن والددددول وتددعوب الجمهوريددة العربيددة المتحددددةي وسددوريا والعددرا  والجزائددر وامر 

))تطالددب تمددي ، وأدان البيةةان العةةدوان وئةةال أن الحكومةةة السةةوفيتية العربيددة امخددرل((
بكن تو دف فدوراس وبددون  يدد أو تدرط ا عمدال العسدكرية    وأن  ]إسرائيل[الحكومة 

تسحب  واتها إلة ما وراء خطوط الهدعة وطلدي كدكول ا جدراءات العاجمدة فدي سدبيل 
حزيةةران  6، واسةةتقبل عبةةد الحكةةيإل عةةامر يةةوإل (14) ري((القندداء عمددة الةددداق العسددك

السةةة ير السةةةوفيتي وسكةةةرا بمطالةةةب الحكومةةةة المصةةةرية واحترام ةةةا لوج ةةةة نظةةةر  3967
)) اعكدق الحكومة السوفيتية بعدإل البدء بالعمميات العسةكرية ضةد ) اسةرائيل ( واضةاا 

ق المبدادرة وهدطا اعتق الطين مععتموعا من توجيل النربة اكولدة ي و دد حرمتموعدا زمدا
 .(15)تواطى((
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موج ا لحكومة )إسرائيل(  3967حزيران 7أساعت موسكو بيانًا لمحكومة يوإل 
 (16)نددت في  )ب سرائيل( واستمرارها في خةرل ئةرار مجمةس األمةن بوئةا أطةالل النةار

طا لق تقق حكومة )إسرائيل( فوراس بتعفيط ،وأضاا البيان م ددًا  ))بو احة وتعمد(( ))وا 
البة العامة من جاعب الدول با يقاف الفوري  طن  العار الطي عبر ععل  رار المط

مجمس اآلمني فكن اكتحاد السوفيتي سوف يعيد العظر في مو فة تجاي )إسدرائيل(ي 
وسدددوف يتخدددط  دددراراس يتعمددد  بمسدددتقبل المحافظدددة عمدددة العن دددات الدبموماسدددية مدددع 

ل المحبة لمسدنقي ومدن البدديهي أن )إسرائيل( التي تقف بكعمالها في وجل كل الدو
تعظدددر حكومدددة اكتحددداد السدددوفيتي فدددي اتخددداط ا جدددراءات النزمدددة والمترتبدددة عمدددة 

 ) سدددددددددددددددرائيل( وان تقدددددددددددددددوق بتحقيددددددددددددددد  هدددددددددددددددطي السياسدددددددددددددددة العدواعيدددددددددددددددة
 .(17) ا جراءات(( 

كةةةةةةةان موئةةةةةةةا االتحةةةةةةةاد السةةةةةةةوفيتي مةةةةةةةن المقةةةةةةةدمات التةةةةةةةي سةةةةةةةبقت االعتةةةةةةةداء 
يتعمةةةةل بموئةةةةح الحشةةةةود العسةةةةكرية  3967ران حزيةةةة 5)امسةةةةرائيمي( عمةةةةر مصةةةةر يةةةةوإل 

)امسرائيمية( عمر الحدود السةورية، وكةسلو موضةوع مطالبةة االتحةاد السةوفيتي لمصةر 
))أن بعددددض ضةةةةبط الةةةةن س وال تكةةةةون البادئةةةةة بةةةةالحرب، ويةةةةسكر الباحةةةةث وحيةةةةد رأفةةةةت 

العةائح  دد كمفتعدا  معداس االيداسي ويكداد يكدون مدن المحقد  اعدل لدوك عةديحة السدفير 
بنددرورة  1692أيددار  22سددوفيتي فددي القدداهرة لمددرئيس جمددال عبددد العاةددر فددي ال

نددبط الددعفس وأك تكددون مةددر هددي البادئددة بالعدددوان لمددا أعددار جمددال عبددد العاةددر 
 .(18) اعتباها لمعةيحة اممريكية المما مة   ((
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راتعا:مىقف االحتاد السىفيتي من قرارات جملس األمن لىقف 
 )اإلسرائيلي( من األراضي احملتلةأطالق النار واالنسحاب 

عمةةةر الةةةر إل مةةةن كةةةل سلةةةو الشةةةجب لمعةةةدوان )امسةةةرائيمي( مةةةن ئبةةةل االتحةةةاد 
السةةوفيتي، أال أن العةةدوان رحةةب بةة  مةةن ئبةةل الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ووئ ةةت إلةةر 

،ورفضةةت االعتةةةراا بوجةةةود عةةةدوان  (19)جانةةب )إسةةةرائيل( بوضةةةوح فةةي مجمةةةس األمةةةن
، 3967حزيةةران4يضةةًا انسةةحاب القةةوات المعتديةةة لمواضةةح يةةوإل )إسةةرائيمي(، ورفضةةت أ

كةةل مةةا فةةي وسةةع   وكةةان الج ةةد األمريكةةي عمنةةي فقةةد بةةسل الةةرئيس األمريكةةي جونسةةون
داخةةةةل مجمةةةةس األمةةةةن وخارجةةةة  لمنةةةةح المجمةةةةس مةةةةن مطالبةةةةة )إسةةةةرائيل( باالنسةةةةحاب، 

 .(41)مستخدما في سلو كل وسائل الضغط والتعويل والمناورة 
مبةةةت الةةةدول العربيةةةة وبعةةةض دول العةةةالإل التالةةةث مةةةن مجمةةةس بالوئةةةت الةةةسي ط

 االمةةن ان ال يكت ةةي بمجةةرد الةةدعوة الةةر وئةةا اطةةالل النةةار ، وانمةةا بةةان ي ةةرض عمةةر 
) اسرائيل ( االنسحاب مةن االراضةي العربيةة التةي احتمت ةا ، وتبنةر االتحةاد السةوفيتي 

مةةةةةح مصةةةةةر سلةةةةةو المطمةةةةةب وتقةةةةةدإل بمشةةةةةروع ئةةةةةرار الةةةةةر مجمةةةةةس االمةةةةةن بعةةةةةد التشةةةةةاور 
 .(43)وسوريا

 3967حزيةةران7كةةسلو ئةةدإل منةةدوب االتحةةاد السةةوفيتي فةةي مجمةةس األمةةن يةةوإل 
خطابًا لرئيس مجمس ا من، يطالب في  بعقد جمس  عاجم  لممجمس لالستماع لتقارير 

حزيةران 8األعضاء الم تمةين بوئةا إطةالل النةار وجميةح امعمةال الحربيةة، وفةي يةوإل 
طابةةًا لةةرئيس مجمةةس األمةةن باسةةإل حكومتةة  طالةةب فيةة  عةةاد المنةةدوب السةةوفيتي فقةةدإل خ

بعقةةد جمسةة  طارئةةة لممجمةةس التخةةاس ئةةرار ب ةةرض عقوبةةات عمةةر )إسةةرائيل( السةةتمرارها 
فةةي العمميةةات العسةةكرية ر ةةإل ئةةراري مجمةةس األمةةن لوئةةا إطةةالل النةةار وكةةل العمميةةات 

 سةة  العسةةكرية ، وطالةةب بسةةحب )إسةةرائيل( لقوات ةةا خمةةا خطةةوط ال دنةةة، وفةةي اليةةوإل ن
))عظدراس كن )إسدرائيل( ئدإل المندوب السوفيتي ائتراح مشروع ئةرار مجمةس األمةن يقةول 
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 1692حزيددران2فددي 234حزيددران و 9فددي  233لددق تحتددرق  ددراري مجمددس اممددن 
بو ف أطن  العاري وأخطا في اكعتبار ان )إسرائيل( لدق تو دف القتدال فقدط بدل أعهدا 

المجمددس  ددراري واحتمددت مزيددداس مددن   امددت أينددا باسددت نل الو ددت الددطي اتخددط فيددل
ي وعظراس كن )إسرائيل( لق تو ف عدواعها الطي (42)امراني في كل من مةر وامردن

 -تستعكري اممق المتحدة وجميع الدول المحبة لمسنق:
يددددين المجمدددس بتددددة إعمدددال )إسدددرائيل( العدواعيدددة وعددددق اعةدددياعها لقدددرارات  -أ

 بادئل المجمس ولمي ا  اممق المتحدة وم
يطالددب بنددرورة ان تو ددف )إسددرائيل( إعمالهددا العسددكرية نددد الدددول العربيددة  -ب

 .المجاورة وسعيها خر  خطوط الهدعة((
لكةةن االئتةةراح لةةإل يةةرى النةةور ألن الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ئةةدمت مشةةروع 

 .(41)ئرار ال يتحدث عن سحب القوات المعتدية إلر ما وراء خطوط ال دنة
د السةةةةةةةةوفيتي بمطالبةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةح الةةةةةةةةدولي الصةةةةةةةةدار ئةةةةةةةةرار اسةةةةةةةةتمر االتحةةةةةةةةا

وكةةان سلةةو المشةةروع عمةةر  3967حزيةةران  32ضد)اسةةرائيل( فقةةدإل مشةةروع جديةةد يةةوإل 
اسةةةاس الةةةدعوة النسةةةحاب ) اسةةةرائيل ( الةةةر خطةةةوط ال دنةةةة واسةةةتنكار العةةةدوان ، لكةةةن 
المشةةةروع لةةةإل ينةةةال سةةةوى اربعةةةة اصةةةوات فةةةي مجمةةةس االمةةةن ) ال نةةةد ومةةةالي وبمغاريةةةا 

التحةةةاد السةةةةوفيتي ( ، وعندئةةةةس عمةةةةل االتحةةةةاد السةةةةوفيتي الةةةةر تعةةةةديل مشةةةةروع القةةةةرار وا
فحسا عبارة )) خطوط ال دنة(( واكت ةر باالنسةحاب فقةط ، اال ان المشةروع ايضةًا لةإل 

) اتيوبيا و نيجيريا ( ، وفي االجتماع السي تإل بين رئيس ينل سوى صوتين اضافين  
 3967حزيةةةران  37الحكومةةةة السةةةوفيتية كوسةةةجين والةةةرئيس االمريكةةةي جونسةةةون يةةةوإل 

حةةاول كوسةةجين ائنةةاع جونسةةون بضةةرورة انسةةحاب ) اسةةرائيل ( مةةن االراضةةي العربيةةة 
 . (44)المحتمة اال ان الرئيس االمريكي لإل يرضخ لتمو الدعوات 
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بيةةةان المجةةةان ( 45) 3967حزيةةةران 9ة اخةةةرى صةةةدر فةةةي موسةةةكو يةةةوإل مةةةن ج ةةة
المركزية لألحزاب الشيوعية العالمية وحكومةات الجم وريةات االشةتراكية، عةن الموئةا 

))اسددتعرض المجتمعددون المو ددف الددراهن فددي التددر  فةةي الشةةرل األوسةةط جةةاء فيةة  
كمر  دددول عمدددة الددددول العربيدددة عتيجدددة لتددد ]إسدددرائيل[اموسدددط والعددداجق عدددن عددددوان 

امبريالية معيعل وعمة رأسها الوكيات المتحدةي ولقد تبادل المتتركون في اكجتماع 
الرأي بالعسبة لإلجراءات النزمة لونع حدد لمعددوان ولتنفدي عوا بدل الخطيدرة عمدة 
 نيل السنق العالمي   ي وتعرب البمدان اكتتراكية لدول المتدر  العربدي فدي هدطا 

ر بلي عن تنامعها الكامدل مدع عندالها العدادل وتىكدد اعهدا الو ت العةيب الطي تم
سوف تقدق لمددول العربيدة المسداعدة النزمدة لةدد العددوان والددفاع عدن اسدتقنلها 

بدكن  ]إسدرائيل[الوطعي ووحدة أرانديها   ي وتطالدب الددول المتدتركة فدي اكجتمداع 
اورة وأن تسدحب تكف وعمة الفور عن ا عمال العسكرية ند البمددان العربيدة المجد

 .(46) كل  واتها من أراني البمدان العربية إلة ما وراء خط الهدعة((
يةةةوإل توئةةةا القتةةةال عمةةةر الجب ةةةة السةةةورية بعةةةد  3967حزيةةةران 31كةةةان يةةةوإل 

الجب تةةين المصةةرية واألردنيةةة، وكةةان واضةةحًا أن االتحةةاد السةةوفيتي لةةإل يكةةن فةةي حةةال 
، عنةدما 3956ن عمر مصر عةاإل تسم  ل  أن يتصرا بقوة متمما تصرا في العدوا

صدر عن  ماعرا بامنسار السوفيتي لدول العدوان التالتي ، اس كان أحد أسباب ئياإل 
الحةةرب العربيةةة )امسةةرائيمية( يعةةود لةةفدارة السةةوفيتية فةةي مواج ةةة تطةةور القةةوة النوويةةة 
لألسةةطول السةةادس األمريكةةي باالعتمةةاد عمةةر تواجةةد األسةةطول الخةةامس السةةوفيتي فةةي 

ن المكةةان، ولةةإل يكةةن لألسةةطول السةةوفيتي مرفةةرء لمرسةةو في ةةا، بعةةد أن اصةةطدمت عةةي
سياسةةة موسةةكو بةةرفض مصةةةر وسةةوريا الموافقةةة عمةةر سلةةةو، بالوئةةت الةةسي دفعةةت فيةةة  
السياسة األمريكية الحكومات العربية نحو حوار محصور باالتحاد السوفيتي، استغمت 

تبعية مصر وسوريا ل ةا لمحصةول بموجب ا موسكو التوترات في الشرل األوسط لزيادة 
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 3967عمةةةر المرافةةةأ، اس أكةةةد فيةةة  المسةةةؤولين السةةةوفيت لممصةةةريين ن ايةةةة شةةة ر أيةةةار 
دعم إل ل إل فان إل لإل يحسنوا السيطرة عمر التصعيد السي أدى إلةر حةرب لةإل يكةن احةد 
يريد وئوع ا، وعندما تحدث كوسجين رئيس الوزراء االتحاد السوفيتي عن تمو الحرب 

 ئةةةةةةةةةةةةةال 3967مر األحةةةةةةةةةةةةةزاب الشةةةةةةةةةةةةةيوعية والعماليةةةةةةةةةةةةةة ن ايةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةاإل إمةةةةةةةةةةةةةاإل مةةةةةةةةةةةةةؤت
،وبرر سلو بعدة مبررات من ا )) أن اكتحاد السوفيتي لق تكن لديل وسيمل لمتدخل(( 

ان الواليات المتحدة األمريكية كانت تمتمو ئواعةدها القريبةة مةن مسةرح العمميةات ،وان 
ألسةطول السةوفيتي الةسي األسطول السادس األمريكي يتحةرو بحريةة بشةكل لةإل يتةوفر ل

ال ئواعد ل  يستند إلي ا، وان حم اء الواليات المتحدة ئدموا ل ا التسة يالت لمتةدخل فةي 
))تدديدي الحساسدية إزاء ةيدة تسدهينت حين ان العرب من أصدئاء السةوفيت كةانو 

اكتحاد السوفيتي لدق يكدن لديدل  إن ، وان ر كوسجين حديتة بالقول  ))يقدموها لعا((
حظدات الحاسدمة مدن أزمدة التدر  اموسدط إك أن يهددد بحدرب عوويدة لو دف في الم

 .(47) العدواني وك احد معا ومعكق يريد أن يتحمل مسىولية حرب عووية((
ئمل من هيبة وسمعة االتحاد السوفيتي فةي الةوطن  3967أن عدوان حزيران 

ؤولية عمةةةر العربةةةي، بالوئةةةت الةةةسي ألقةةةت فيةةة  بعةةةض األوسةةةاط العربيةةةة الرسةةةمية بالمسةةة
، اس كةةةان (48)االتحةةةاد السةةةوفيتي محجامةةةة عةةةن التةةةدخل العسةةةكري إلةةةر جانةةةب العةةةرب

الرئيس جمال عبد الناصر يعرا حقد الكتير من العرب عمر االتحاد السوفيتي السين 
، فعمةةةل عمةةةر طمةةةب المسةةةاعدة السةةةوفيتية 3967عةةةدوا المسةةةؤول عةةةن هزيمةةةة حزيةةةران 

فةةةةي المنطقةةةةة العربيةةةةة ومصةةةةر عمةةةةر وجةةةة  بشةةةةكل كبيةةةةر وزاد مةةةةن الوجةةةةود السةةةةوفيتي 
الخصةةةةةوص بت يئةةةةةة مستشةةةةةارين وتسةةةةة يالت بحريةةةةةة عمةةةةةر األراضةةةةةي المصةةةةةرية لصةةةةةد 
هجمةةةات )إسةةةرائيمية( محتممةةةة، فةةةأدى سلةةةو إلةةةر إعةةةادة بنةةةاء القةةةوة العسةةةكرية المصةةةرية، 
وامتالو الرئيس جمال عبد الناصر عنصةر المسةاومة مةح األمريكةان مةن اجةل إرجةاع 

فكم ةةةةت مصةةةةر االتحةةةةاد السةةةةوفيتي لتمتيم ةةةةا فةةةةي الم اوضةةةةات مةةةةح األراضةةةةي المحتمةةةةة، 
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الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة مةةن اجةةل تسةةوية النةةزاع، ممةةا دفةةح الساسةةة السةةوفيت الةةر 
عةةادة بنائ ةةا، فكانةةت ل ةةا دورًا مةةؤترًا فةةي تجةةاوز  أعةةادة النظةةر فةةي سياسةةت إل الخارجيةةة وان
 تمةةةةةةةةةةةةةةو المحنةةةةةةةةةةةةةة  ،مةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةالل نجاح ةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةي معالجةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةراع العربةةةةةةةةةةةةةةي

، ومةةن تةةإل القيةةاإل بزيةةارات متبادلةةة بةين القةةادة السةةوفيت وبةةين كةةل مةةن (49) ) امسةرائيمي(
وصةل الةرئيس السةوفيتي نيكةوالي 3967حزيةران  23مصر وسوريا والعرال. ف ي يةوإل 

بودجورني إلةر القةاهرة عمةر رأس وفةد رسةمي لمقةاء الةرئيس جمةال عبةد الناصةر، وبعةد 
حزيةران وفةي تمةوز مةن 24السةوفيتي زيارتة  يةوإل  مباحتات بين الجةانبين أن ةر الةرئيس

العاإل ن س  وصل الرئيس جمال عبد الناصر الر موسكو في زيارة أس رت عن موافقة 
 .(51)الحكومة السوفيتية عمر طمبات األسمحة التي طمب ا  لتج يز الجيش المصري

دارة األزمةة ب مةا فضاًل عةن دور االتحةاد السةوفيتي فةي أروئةة األمةإل المتحةدة وان
يخةةدإل مصةةمحة العةةرب ، اس ادت الدبموماسةةية السةةوفيتية دورًا واضةةحًا فةةي نقةةل القضةةية 

ئةةدإل منةةدوب االتحةةاد السةةوفيتي  3967حزيةةران 21العربيةةة الةةر الجمعيةةة العامةةة ، ف ةةي 
مشةةةةروع القةةةةرار العربةةةةي لحةةةةل االزمةةةةة الةةةةسي عةةةةرض عمةةةةر الجمعيةةةةة العامةةةةة، مطالبةةةةًا) 

وانةةزال العقوبةة ب ةا اسا امتنعةت عةن التن يةةس ، اسةرائيل( باالنسةحاب الةر خطةوط ال دنةة 
اال ان سلةةةو القةةةرار لةةةإل يحصةةةل عمةةةر ا مبيةةةة التمتةةةين الالزمةةةة الئةةةرارا ، وكةةةان العامةةةل 
الرئيسةةي وراء سلةةو االخ ةةال هةةو نجةةاح الدعايةةة ) االسةةرائيمية ( واالمريكيةةة فةةي ائنةةةاع 

إل فةةي الشةةرل كتيةةر مةةن دول العةةالإل بضةةرورة الةةربط بةةين االنسةةحاب وبةةين تحقيةةل السةةال
 .(53)االوسط ، وهي ال كرة الغائبة في المشروعين المرفوضين سابقاً 

لةةةإل يةةةتإل التوصةةةل إلةةةر صةةةيغة ن ائيةةةة ومحةةةددة لممشةةةروع كحةةةل ن ةةةائي لالزمةةةة، 
بالوئت السي واصل في  الجيش )امسرائيمي( اعتداءات  خالل ش ر تموز عمر الجيش 

سياسةي رفعةة الةر رئةيس الجمعيةة المصري، فوجة  االتحةاد السةوفيتي تحةسيرا فةي بيةان 
العموميةةةةة لألمةةةةإل المتحةةةةدة بةةةةين فيةةةة  االعتةةةةداءات )امسةةةةرائيمية( وم مةةةةة الجمعيةةةةة فةةةةي 
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التصدي ونشر السالإل في المنطقةة، وبةدأت األمةإل المتحةدة المنائشةات فةي شة ر أيمةول 
دون التوصةةةل إلةةةر ئةةةرار، بالوئةةةت الةةةسي أسةةةةتأنا القتةةةال فةةةي ئنةةةاة السةةةويس، فةةةةدعيت 

ومية لالجتماع وبعد منائشات ومداوالت تإل ئبول المشروع البريطاني يوإل الجمعية العم
)) ، الةسي تضةمن الةنص عمةر (52)242وصةدر القةرار رئةإل  3967تشةرين التةاني  22

اعها كل ادعائات او حاكت الحرب ي واحتدراق السديادة والوحددة اك ميميدة واكسدتقنل 
بسددنق نددمن حدددود امعددة  السياسددي لكددل دولددة فددي المعطقددة وحقهددا فددي ان تعدديش

الةةسي ئبمتةة  مصةةر واالردن  (51) ومعتددرف بهددا متحددرري مددن التهديددد واعمددال القددوة ((
 .(54) ولبنان ورفضت  )اسرائيل(

ان سلو القرار كةان مةؤترًا عمةر انتقةال الصةراع بةين العةرب و) اسةرائيل ( الةر 
لتسةةةةوية يتجةةةاهمون ا 3967مرحمةةةة جديةةةدة تمامةةةًا ، فبعةةةةد ان كةةةان العةةةرب ئبةةةةل حةةةرب 

مح)اسةةرائيل( ويصةةرون عمةةر رفةةض االعتةةراا ب ةةا ويتشةةبتون بنظةةاإل ال دنةةة ، اس ب ةةإل 
يقبمون مبادىء جديدة تنطةوي عمةر ان ةا الصةراع وتسةويت  مقابةل انسةحاب ) اسةرائيل( 
من االراضي العربيةة ، وبعةد صةدور القةرار ابتعةد االتحةاد السةوفيتي جزئيةًا عةن ميةدان 

 . (55)االمإل المتحدة ال ادفة الر تن يس بنود سلو القرار التسوية تاركًا ال رصة لج ود
تمةةةر تمةةةو المباحتةةةات والتصةةةريحات التةةةي أدلةةةر ب ةةةا بود ةةةورني حةةةول موئةةةا 
االتحةةاد السةةوفيتي االيجةةابي مةةن القضةةايا العربيةةة، فةةأجرى الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر 

ح عظةإل مشاورات مكت ة مح الرؤساء العرب لموصول الر موئا عربي موحد يتالئإل مة
النكسةةة التةةي حمةةت بةةالعرب، فعقةةد مةةؤتمر ئمةةة عربةةي ) لمصةةمود والتحةةدي( فةةي القةةاهرة 

تمةوز ب رسةال ممتمةين عةرب إلةر  36وأن ةر المةؤتمر إعمالة  يةوإل  3967تموز31يوإل 
، اس طمةةب الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر (56)االتحةةاد السةةوفيتي لعةةرض المطالةةب العربيةةة

حمن عةةارا وهةةواري بومةةدين، التوجةة  الةةر مةةن الرئيسةةين عبةةد الةةر  3967تمةةوز36يةةوإل 
االتحاد السوفيتي مجراء مباحتةات مةح القةادة السةوفيت نيابةة عةن الةدول العربيةة، وفةي 
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تمةةةةوز وصةةةةل الرئيسةةةةين إلةةةةر موسةةةةكو واجريةةةةا فةةةةي اليةةةةوإل ن سةةةة  واليةةةةوإل التةةةةالي 37يةةةةوإل 
محادتةةةةات مةةةةح الزعمةةةةاء السةةةةوفيت، أعربةةةةا خالل ةةةةا عةةةةن شةةةةكر الةةةةبالد العربيةةةةة لالتحةةةةاد 

، وطمةةب مةةن االتحةةاد 3967وفيتي عمةةر وئوفةة  إلةةر جانب مةةا بعةةد عةةدوان حزيةةران السةة
السوفيتي زيادة مساعدات  العسكرية واالئتصادية لمدول العربية التي تعرضت لمعدوان، 

)) أن المحاد دددات بدددين الرئيسدددين وبدددين وصةةةدر بيةةةان رسةةةمي فةةةي موسةةةكو جةةةاء فيةةة 
  كددان تامدداس بيددعهق عمددة أن المسددىولين فددي اكتحدداد السددوفيتي أظهددرت أن اكتفددا

هدددو أهدددق تدددرط كعدددادة السدددنق فدددي التدددر   ]اكسدددرائيمي[تةدددفية ا دددار العددددوان 
  (57)اكوسط((
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 :اخلامتة
اوك: عمة الراق من تةاعد دور اكتحاد السوفيتي في المعطقدة ياك ان طلدي الددور 

 بقي محدودا لو  ورن بدور الوكيات المتحدة اكمريكية 
تحاد السوفيتي عوض مو فة السياسي النعيف تجاة القنية العربيدة  اعيا : ان اك 

 بالدعق العسكري الكبير لمقوات المسمحة العربية 
ارو ة   ال ا : كاعت المبادرات والمتاريع السممية التي طرحها اكتحاد السوفيتي في
 اكمق التحدة افتقرت الة اكفكار والحمول الجطرية واتسمت بالعمومية 

كيمكددن تحميددل مسددىوليتة عمددة  1692ان ماحةددل لمعددرب فددي حددرب عدداق  رابعددا :
 اكتحاد السوفيتي فالمسئولية تقع عمة العرب بالدرجة اكولة 

 بالو ددت الدطي كددان فيدل العددرب يقومددون الوندع مددن معظدور ةددراع عربددي خامسدا :
مو دف  )اسرائيمي( ي كان اكتحاد السوفيتي يعظر الة الحرب من زاوية تقيديق

 وةددددراع مددددع الوكيددددات المتحدددددة اكمريكيددددة ي فالسياسددددة الخارجيددددةدولددددي 
 السوفيتية كتستطيع تقديق الدعق لمعرب اك ر مما تممية عميها مةالحها فدي

 المعطقة والعالق 
 كبيرا عمة اكتحاد السدوفيتي ي اط اخدط يفكدر 1692سادسا : كان لتا ير حرب عاق 

 الةددراع العربددي )اكسددرائيمي(باتبدداع سددتراتيجية تدداممة فددي المعطقددة لتسددوية 
احتياج عن اتة الخاةة مع بعض الدول العربية ومتطمبات التعامل مع  تمبي

 المتحدة اكمريكية  الوكيات
مددن ان  1692سددابعا : تىكددد مجريددات اكحددداث عمددة السدداحة العربيددة خددنل عدداق 

 السدوفيتي ي لددق يكدن لددل مخدرج اخددر عيدر تكييددد القندية العربيددة كن اكتحداد
تعطدي أي اهتمداق لعدددائات موسدكو لو دف العددوان ي وكدان مددن  )اسدرائيل( لدق
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مةددر وامعهددا وعدددق تخميهددا ععهددا ي وخاةددة بعددد ان معددع  النددروري دعددق
 المةري من المبادرة ببدأ العمميات العسكرية   اكتحاد السوفيتي الرئيس

فدي  مريكية امعا : في نل تمي الظروف كيمكن ان ععسة دور الوكيات المتحدة اك
الددول  دعق )اسرائيل( ي وعدق اعترانها عمة  يامها بالعددوان العسدكري ندد

مدن  العربية ي بالو ت الطي حدطرت فيدل واتدعطن الدرئيس جمدال عبدد العاةدر
 م بة بدأ العمميات العسكرية 

 تاسعا : عمة العرب ان يتعمموا الدروس والعبر مدن اكحدداث التاريخيدة سدواء حدرب
 ا سبقها ي من ان اكعتماد عمة اكمكاعيات الطاتية والتقديراو م 1692عاق 

هددو السددبيل  المبااتددةالةددحيح لمقدددرات العسددكرية والماديددة  واكخددط بمبدددأ 
 لنعتةار في أي مواجهة مع )اسرائيل(  الوحيد
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 :اهلىامش

مباحتات في القاهرة بين العرال وسوريا ومصر العالن  3961بدات في نيسان  (3)
 اال ان تمو المباحتات لإل تتمر عن ماكان العرب يحممون ب . الوحدة بين إل

ينظةةةةةةةةةةةةةر  فةةةةةةةةةةةةةؤاد مطةةةةةةةةةةةةةر، بصةةةةةةةةةةةةةراحة عةةةةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةةةةد الناصةةةةةةةةةةةةةر،بيروت، دار 
 .329،ص3975القضايا،

،وهو الرئيس السادس والتالتون لمواليات 3918ولد عاإل  -ليندون ب. جونسون  (2)
ريكي (،بعد عممة لمدة طويمة بالكونكرس االم3969-3961المتحدة االمريكية )

اصةةب  نائةةب الةةرئيس االمريكةةي جةةون كنةةدي ،ونجةة  بتةةولي الرئاسةةة بعةةد ا تيةةال 
كان اهإل ئادة الحزب الديمقراطي ونج  في  3964كندي،تإل انتخب كرئيس عاإل 

اصدار مجموع  من التشريعات االصالحية من ا ئانون الحقول المدنية والرعاية 
ال قةر ،وفةي ن ةس الوئةت زاد الصحية لكبار السن والمعاونة عمر التعمإل ومحاربةة 

مةةةةن التةةةةدخل االمريكةةةةي فةةةةي فيتنةةةةاإل ،ونتيجةةةةة لالضةةةةطرابات السياسةةةةية فةةةةي حزبةةةة  
، تةوفي 3968تدهورت شعبيت  واضطر لالنسةحاب مةن  سةبال االنتخابةات عةاإل 

 .3971عاإل 
  2133اسار  13شبكة االتصاالت الدولية )االنتر نت(،ينظر 

   www. Googel.com. 
-712، ص3نوات الغميةةان، القةةاهرة، مركةةز االهةةراإل، جمحمةةد حسةةنين هيكةةل، سةة (1)

714. 
فةةةةةؤاد المرسةةةةةي خةةةةةاطر، العالئةةةةةات العربيةةةةةة السةةةةةوفيتية،القاهرة ،مكتبةةةةةة الظةةةةةاهر،  (4)

 .321ص
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؛ 352، ص3975أكاديميةةةة العمةةةوإل فةةةي االتحةةةاد السةةةوفيتي، موسةةةكو،دار التقةةةدإل، (5)
ترجمةة هنري لورنس، المعبة الكبرى الشرل العربي المعاصر والصةراعات الدولية،

 .223،ص3992محمد مخموا،ئبرص،دار ئرطبة،
ا.ب.الدكةةةةةةةةةةةةةين، مصةةةةةةةةةةةةةدر االزمةةةةةةةةةةةةةة الخطيةةةةةةةةةةةةةرة ،ترجمةةةةةةةةةةةةةة هاشةةةةةةةةةةةةةإل هةةةةةةةةةةةةةادي،  (6)

 .267،ص3975دمشل،
 .3967نيسان 27،في 338(35242صحي ة برافدا، موسكو،العدد) (7)
،والتحل بةالجيش 3914الكسي كوسجين  سياسي ورجل دولة سوفيتي ،ولد عاإل  (8)

ي نشةبت فةي ن ايةة الحةرب العالميةة االولةر عةاإل االحمر ابةان الحةرب االهميةة التة
عةةين وزيةةرا 3919،وفةةي عةةاإل  3927،انضةةإل الةةر الحةةزب الشةةيوعي عةةاإل 3938

لمصناعة النسيجية ولإل يغادر مسؤوليت  الحكوميةة منةس سلةو التةاريخ ،وفةي الوئةت 
عينةةة  كةةةان يرتقةةةي سةةةمإل المسةةةؤوليات الحزبيةةةة،ترأس الحكومةةةة السةةةوفيتية منةةةس عةةةاإل 

 .3981حتر عاإل  3964
 ، 2133آسار  31شبكة االتصاالت الدولية )االنترنت(، 

http://ar.viprussians.com 
 .329فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل ،ص (9)
 .311المصدر ن س ،ص (31)
 .352اكاديمية العموإل في االتحاد السوفيتي، المصدر السابل،ص (33)
دار حسةةةةةةةن الحكيإل،الوتةةةةةةةائل التاريخيةةةةةةةة المتعمقةةةةةةةة بالقضةةةةةةةية السةةةةةةةورية،بيروت، (32)

 .331،ص3974الصياد،
 .71-69،ص3984،القاهرة ،1محمد فوزي ،حرب التالث سنوات ،ط (31)
 .451،ص3991،القاهرة،3967محمد حسنين هيكل ،االن جار  (34)
 .523-539المصدر ن س ، ص (35)
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 .318فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل، ص (36)
؛ محمةةةةةد 591-581، ص3967ينظةةةةةر  محمةةةةةد حسةةةةةنين هيكةةةةةل، االن جةةةةةار  (37)

 .313السابل، صفوزي، المصدر   
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (38)

http// 4 FLYing . com         
       .http// pan. gel،2132تمةوز  5شةبكة االتصةاالت الدوليةة)االنتر نةت(، (39)

ايةةةار  21وصةةةل السةةةيد )اوتانةةةت( االمةةةين العةةةاإل لالمةةةإل المتحةةةدة الةةةر القةةةاهرة يةةةوإل 
مح الرئيس جمال عبد الناصر ووزير الخارجية  واجرى اتصاالت تم يدية 3967

 محمود رياض في مسعر لحل االزمة .
 ،2132تموز  5)االنتر نت(، شبكة االتصاالت الدولية (21)

http// 4 FLYing . com         
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (23)

http// defense – arab .com  
  ،2132تموز  5نت(، شبكة االتصاالت الدولية)االنتر (22)

http// 4 FLYing . com                
   .http// pan. gel،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (21)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (24)

http// 4 FLYing . com   
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (25)

http// defense – arab .com 
   .http// pan. gel،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (26)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (27)
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http// defense – arab .com 
 38توجةةةةة  وفةةةةةد عرائةةةةةةي برئاسةةةةةة طةةةةةةاهر يحيةةةةةر نائةةةةةب رئةةةةةةيس الةةةةةوزراء يةةةةةةوإل  (28)

دة السياسةةةية الموحةةةدة الةةةر القةةةاهرة، الجةةةراء مباحتةةةات فةةةي نطةةةال القيةةةا 3967أيةةةار
التخاس موئا موحد في مواج ة التحديات الص يونية، وكان العرال ئةد أرسةل ئةوة 
مشاة كقةوة رمزيةة السةناد الجب ةة المصةرية بنةاًء عمةر ئةرار جامعةة الةدول العربيةة، 

ودع الةرئيس عبةةد الةرحمن عةارا أسةةراب مةن طةةائرات  3967حزيةةران 3وفةي يةوإل 
حزيةةران 4بريةةة متوجةة  إلةةر الجب ةةة أيضةةا، وفةةي يةةوإل  القةةوة الجويةةة العرائيةةة وئةةوات

أحت ةةل فةةي ئصةةر القبةةة فةةي القةةاهرة بتوئيةةح بروتوكةةول انضةةماإل العةةرال إلةةر ات ائيةةة 
 الدفاع المشترو بين مصر واألردن.

-3958ينظةةر  جع ةةر عبةةاس حميةةدي، تةةاريخ الةةوزارات فةةي الع ةةد الجم ةةوري
ي،ال ريل طةاهر ؛ سيا الدين الدور 21-8، ص31، ج2115،بغداد،2،ط3968

يحيةةةةر ضةةةةحية الصةةةةراعات السياسةةةةية والعسةةةةكرية فةةةةي العرال،بيةةةةروت،دار العربيةةةةة 
 .5لمعموإل، ص

بتينةةةة عبةةةد الةةةرحمن ياسةةةين التكريتي،جمةةةال عبةةةد الناصةةةر دراسةةةة تاريخيةةةة فةةةي  (29)
نشأة وتطور ال كةر الناصةري ،اطروحةة دكتةوراة ) يةر منشةورة(،جامعة بغداد،كميةة 

 .12،ص3998االداب،
موعةةدًا لبةةدأ العةةدوان  3967حزيةران 5تيار)إسةةرائيل( توئيةةت يةةوإل أن أسةباب اخ (11)

 -فيعزى إلر ما يأتي 
نجاح )إسرائيل( في خمل شعور دولي عاإل في ان خط العدوان كان ينطمل مةن  -أ

مصةةةر ال مةةةن جانةةةب )إسةةةرائيل(، بسةةةبب حشةةةد القةةةوات المصةةةرية الكتيةةةا عمةةةر 
 الحدود مما يشكل است زاز عسكري بالنسبة ل ا.
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)إسرائيل( أن الحرب آمةر م ةروض ال محالةة ،وان كةل طةرا كةان يريةد  عدت -ب
امفادة من توجي  الضربة األولر ،بالر إل من تأكيد الرئيس جمال عبد الناصةر 

 بأن  لن يكون البادئ بال جوإل.
أن سلو التاريخ تةإل أخيةارة بموجةب االت ةال الةسي تةإل فةي البيةت ابةيض عمةر أن  -ج

ولةةةر الم اجئةةةة ،وتمحةةةل ب ةةةا أمريكةةةا دعمةةةًا وحمايةةةة تسةةةدد )إسةةةرائيل( الضةةةربة األ
سناد.  وان

 .16-15ينظر  المصدر ن سة،ص
 .316محمد فوزي، المصدر السابل، ص (13)
 .     229هنري لورنس، المصدر السابل،ص (12)
، وبينمةةا كانةةت طةةائرة الوفةةد العرائةةي برئاسةةة 3967حزيةةران 5فةةي صةةباح يةةوإل  (11)

ل حةةةدوث العةةةدوان الحةةةظ طةةةاهر يحيةةةر متج ةةةة نحةةةو الجب ةةةة مةةةح )اسةةةرائيل( ،وئبةةة
الطيار أن هناو طائرات )إسرائيمية( تحيط بطائرة طاهر يحير والوفد المرافل ل ، 
وبعةةد سلةةو بمحظةةات وفةةول منطقةةة فايةةد العسةةكرية اطمقةةت الطةةائرات )امسةةرائيمية( 
النةةةار عمةةةر طةةةائرة طةةةاهر يحيةةةر ممةةةا أدى إلةةةر هبوط ةةةا اضةةةطراريًا عمةةةر مةةةدرج 

عممةةةًا بةةةأن كانةةةت هنةةةاو طةةةائرا أخةةةرى تقةةةل وزيةةةر القاعةةةدة بعةةةد احتةةةرال محرك ةةةا، 
الحربية المصري المشير عبد الحكيإل عامر لإل تتعرض ل ا الطائرات )امسرائيمية( 
عادت إلر القاهرة دون إصابات، ويسكر الباحث سةيا الةدوري أن حةادث ال بةوط 
االضطراري أدى إلر استش اد احد مرافقي طاهر يحير األمةر الةسي ن تة  الباحتةة 

 اء حسين.عمي
؛عميةةاء محمةةد حسةةين 76ينظةةر  سةةيا الةةدين الةةدوري ، المصةةدر السةةابل،ص

 .131الزبيدي، ، ص
 .3967حزيران 6، في 357( 34936صحي ة برافدا ،موسكو،العدد) (14)
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 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (15)
http// 4 FLYing . com         

س ئةةرارًا بوئةةا إطةةالل النةةار ، واتخةة3967حزيةةران 6انعقةةد مجمةةس األمةةن يةةوإل  (16)
ولإل يتحدث عن انسحاب القوات إلر موئع ا السةابقة لمعةدوان، فبةادرت  211برئإل 

كةةل مةةن فرنسةةا وال نةةد يتقةةديإل مشةةروع ئةةرار لمجمةةس األمةةن يطالةةب بوئةةا إطةةالل 
حزيةةةران، وكةةةان 5النةةةار فةةةورًا وانسةةةحاب القةةةوات امسةةةرائيمية الةةةر موائع ةةةا ئبةةةل يةةةوإل 

دًا لةةسلو المشةةروع، بينمةةا بقيةةت الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة االتحةةاد السةةوفيتي مؤيةة
حزيران اصدر مجمس األمن ئةرارًا 7تصر عمر عدإل امشارة لالنسحاب، وفي يوإل 

حزيةةةران، وكانةةةت امضةةةافة 6كةةةرر فيةةة  مةةةا جةةةاء فةةةي ئةةةرارا األول ليةةةوإل  214بةةةرئإل 
عة حزيةةةران السةةةا7الوحيةةةدة هةةةي ))بضةةةرورة توئةةةا كافةةةة العمميةةةات العسةةةكرية يةةةوإل 

 التامنة مساءًا بتوئيت جرنيش((.
 .291ينظر  ا . ب. الدكين، المصدر السابل، ص

 .351فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل، ص (17)
وحيةةةةةةةةةةةد رأفةةةةةةةةةةةت ،العةةةةةةةةةةةالإل العربةةةةةةةةةةةي واالسةةةةةةةةةةةتراتيجية السةةةةةةةةةةةوفيتية المعاصةةةةةةةةةةةرة،  (18)

 .15،ص3976االسكندرية،
لقةةةةةةد آزر الشةةةةةةةعب العرائةةةةةةي ووئةةةةةةةا إلةةةةةةر جانةةةةةةةب مصةةةةةةر مسةةةةةةةتنكرًا العةةةةةةةدوان  (19)

سرائيمي( الغادر، وطالب بحمل السالح والقتال إلر جانب أشةقائ  فةي مصةر، )ام
وئةةةةةررت الحكومةةةةةة العرائيةةةةةة ئطةةةةةح عالئات ةةةةةا الدبموماسةةةةةية مةةةةةح الواليةةةةةات المتحةةةةةدة 

شةةةةتراك ما فةةةةي العمميةةةةات  3967حزيةةةةران6األمريكيةةةةة وبريطانيةةةةا يةةةةوإل  لتعاون مةةةةا وان
سةنادها العةدوان )امسةرائيمي( بنشةر  مضةم  جويةة وأمنية  فةول العسكرية الجوية ،وان

أراضةةةةي ا باسةةةةتخداإل حةةةةامالت الطةةةةائرات األمريكيةةةةة فةةةةي البحةةةةر المتوسةةةةط وكةةةةسلو 
 ئواعدها القريبة من جب ات القتال.
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 . 131عمياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابل، ص
 .317ا . ب . الدكين، المصدر السابل، ص (41)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (43)

http// ahram. Otg. eg         
أن االن يةةار العسةةكري عمةةر الجب ةةة العربيةةة دفةةح الةةرئيس جمةةال عبةةد الناصةةر  (42)

شةروط وكةسلو فعمةت وبغيةر  3967حزيةران 8إلر القبول بوئا إطالل النةار يةوإل 
اسةةةتمرت )إسةةةرائيل( فةةةي عمميات ةةةا العسةةةكرية حتةةةر أتمةةةت احةةةةتالل األردن، بينمةةةا 

لعسةةةةكري عمةةةةر سةةةةوريا وهاجمةةةةت االراضةةةةي سةةةةيناء، وركةةةةزت )إسةةةةرائيل( ج ةةةةدها ا
حزيةةةران ولةةةإل تطةةةل م مت ةةةا هنةةةاو حتةةةر حققةةةت أهةةةداف ا بةةةاحتالل 9السةةةورية يةةةوإل 
 .3967حزيران31الجوالن في 

 .75، ص3967محمد حسنين هيكل ، االن جار
 . 353فؤاد المرسي خاطر، المصدر السابل ، ص (41)
 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (44)

http// ahram. Otg. eg    
 .75، ص3967محمد حسنين هيكل ، االن جار (45)
؛ هنةري لةورنس ، المصةدر 351فؤاد المرسةي خةاطر، المصةدر السةابل ، ص (46)

 .213السابل ، ص
؛ محمةةةةةد حسةةةةةنين هيكةةةةةل، 226ينظةةةةةر  هنةةةةةري لورنس،المصةةةةةدر السةةةةةابل،ص (47)

 .776-765، ص3967االن جار 
 -عوامل اهم ا تكمن في  3967أن أسباب نكبة العرب في عدوان حزيران  (48)

 عدإل وجود موئا سياسي موحد بين الدول العربية. -أ
 انعداإل الوحدة العسكرية بين الدول العربية. -ب
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ضةةةةعا القيةةةةادة العسةةةةكرية مةةةةن حيةةةةث الت كيةةةةر العسةةةةكري والك ائةةةة  العسةةةةكرية  -ج
 إلر ئضايا االضطرابات الداخمية. وانصراف 

 ولين والصةحافة والمةؤتمراتفض  امسرار العسكرية العربية عن طريةل المسةؤ  -د
 وأج زة امعالإل.

انعةةةداإل المؤسسةةةات العمميةةةة المنتجةةةة والمعاهةةةد التكنيكيةةةة وضةةةعا الجامعةةةات  -هةةةة
 الوطنية.

 ينظةةر  توفيةةل سةةمطان اليةةوزبكي وآخةةرون، دراسةةات فةةي الةةوطن العربةةي الحركةةات
 .246-245، ص3974، الموصل، 2التورية والسياسية، ط

 .215-214ر السابل، صينظر  هنري لورانس، المصد (49)
سةةةةةميمة سةةةةةاطح محمةةةةةد عمةةةةةي صةةةةةال  الربيعي،العالئةةةةةات المصةةةةةرية السةةةةةوفيتية  (51)

، رسةةالة ماجسةةتير )عيةةر منشةةورة( ، جامعةةة االنبةةار، كميةةة التربيةةة 3965-3967
 .215-213، ص2117لمبنات ،

 ،2132تموز  5)االنتر نت(، شبكة االتصاالت الدولية (53)
http// ahram. Otg. eg    

الةةسي  242ئةةرار مجمةةس االمةةن المةةرئإل  3967تشةةرين التةةاني  22صةةدر يةةوإل  (52)
ان ةةةر كةةةل اشةةةكال االعمةةةال الحربيةةةة مةةةابين )اسةةةرائيل( والةةةدول العربيةةةة وكةةةان سلةةةو 
القةةةرار ئةةةد اعتةةةرا بحةةةل )اسةةةرائيل( االحت ةةةاض بالمنةةةاطل التةةةي احتمت ةةةا بعةةةد يةةةوإل 

 .3967حزيران 5
 ينظر   

 ،2132تموز  5)االنتر نت(، شبكة االتصاالت الدولية (51)
http// ahram. Otg. eg    
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؛ سةميمة سةاطح محمةد عمةي 241-218هنري لورنس، المصةدر السةابل، ص (54)
 .213-398صال  الربيعي، المصدر السابل، ص

 ،2132تموز  5شبكة االتصاالت الدولية)االنتر نت(، (55)
http// ahram. Otg. eg    

حضةةةر القمةةةة العربيةةةة خمسةةةة رؤسةةةاء عةةةرب فقةةةط وهةةةإل الةةةرئيس العرائةةةي عبةةةد  (56)
الةةرحمن محمةةد عةةارا والةةرئيس الجزائةةري هةةواري بةةو مةةدين والةةرئيس السةةوري نةةور 
الدين االتاسي والرئيس السوداني اسماعيل االزهةري باالضةاف  الةر الةرئيس جمةال 

 عبد الناصر.
 . 133عمياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابل ،ص     
 ، 31وري،جحميةةةةدي،تاريخ الةةةةوزارات العرائيةةةةة فةةةةي الع ةةةةد الجم ةةةة جع رعبةةةةاس (57)

 .41ص
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A morphological Study of Reduplication in 
English with  Reference to Arabic 

Hanan Khatab Omer/Assistant Lecturer 

English Department/ College of Education 

for women/ Tikrit University. 
1. Introduction:  

             Language is the best means of human communication 

changing from time to time by language contact, interference or 

borrowing from other languages. The influence of such changes 

is reflected in the appearance of new vocabulary items 

represented by word formation processes. Reduplication ( 

henceforth Red.) , one of those fertile process, is a linguistic 

phenomenon found in phonological, morphological, syntactic 

and semantic levels. Since this study is morphologically 

concerned, the term Reduplication indicates the recurrence of a 

morpheme completely like(pooh-pooh) or partially like(tiptop) 

(Crystal, 2003 : 391, Nadarajan, 2006 :39 and Katamba & 

Stomham, 2006: 180). Red. is appeared with various 

conventions: reinforcement, reiteration, recurrence or repetition 

, but it is distinguished from others in certain characteristics. 

What discriminates Red. from others  are: 

A- It is a mere morphological formation. 

B- Its wider structure deals with the repetition of roots, stems 

and affixes or individual words. 

C- Its repetitive elements are often juxtaposed(Gil, 2005: 

33,37).    

                Red. is widely used in the grammar of some languages 

although its level of linguistic productivity varies. Proceeding 

from the concept of universality, English and Arabic languages 

are to be compared by examining types, features and functions 
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of reduplication to pinpoint the similarity and difference of both 

languages. This study shows how we construct word formation 

rules in creating inflectional and derivational morphemes 

exhibiting reduplication. Besides, It aims at revealing 

similarities and differences between both languages concerning 

Red. to facilitate the process of learning such topic in general. 

2. Definition of reduplication: 

             Stageberg( 1981, 127) states that a new word is formed 

by  doubling a morpheme, while Spencer & Zwicky(2001:130) 

say that  Red. is a morphological phenomenon in which the base 

, root, stem of a lexeme or a part of it is repeated completely or 

with a slight change. The word 'base' is an alternative to root or 

stem that indicates the indivisible unite attached to different 

affixes( Katamba, 1993: 45). 

             In the Arabic language , it is known with the words  Al-

Tikrar ( التكرررار) or Al- Takrer (التكريررر) which indicates the 

recurrence of a word or an utterance more than one time in one 

context for the sake of emphasis , threatening, glorification or 

praise(Al- Sejelmasy , 1980: 476). For more specification, 

Ibrahim (1973: 31) asserts that it is the duplication of one letter , 

word, sentence for certain purposes. Since the concept of 

'reduplication' presented by Spencer & Zwicky and Ibrahim  is 

equated in content , we will cover the details of this topic 

relying on their definitions. 

3. Types of Reduplication:  
           Morpheme which is defined as the smallest meaningful 

unit of a language, is classified into two types: free and bound 

morphemes. 

3.1 Free morphemes: 
              A free morpheme that can be uttered  alone as a word 

without additional affixes is well attested in English and Arabic 

languages as well. To form a new lexeme , a free morpheme 
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could quite commonly be attached to other morphemes with a 

fully or partially duplicated base. 

A- Full reduplication of free morphemes: 

This type of recurrence occurs when morphemes or larger 

linguistic units are repeated totally both in form and 

meaning(Ghomeshi et al. , 2004:     and Nadarajan , 2006 : 41-

42) 

1- He has an old old view. 

2- A murmur of disagreement ran round the room. 

  Obviously , fully reduplicated bases are rarely found in English 

.They are either used for emphasis or borrowed from other 

languages bearing no sense like 'yatter-yatter' . 

    The letters of Arabic roots are multiple in number( Ibrahim , 

1973 : 57 and Al-Mansori & Al-Khafaji, 1990: 17). One of them 

is called quadrilateral containing four letters to result fully 

reduplicated stem or word as in:{ زلرزل      →   zalzal ,  وسروس →  

waswas ,  تمتم     → tamtam }: 

 (ِإَذا ُزْلِزَلتِ  اْلَْرُض ِزْلَزاَلهاَ ( )الزلزلة:اآلية ٔ ( -3
When the earth is shaken to her convulsion(Ali , 1989: 1771). 

 (َكَّلَّ ِإَذا ُدكَِّت اْلَْرُض َدّكًا َدّكاً  ()الفجر: 21)-4        
Nay When the earth is pounded to powder.(Ali , 1989:1734).  

 جاء جاء زيد -4

            - Jaa jaa Zeid.    - Zeid came came. 

B-Partial reduplication of free morphemes: 

           A part of word is repeated to come up with a variety of 

forms. Since there is no clear-cut  between morphological and 

phonetic boundary in partial reduplication, we mention its types 

concerning sound change(Spencer and Zwicky,2001:132 and 

Nadarajan,2006:42) .Partial red. ascribes to the vowel 
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alteration(ablaut) , consonant alteration(onset) and consonant 

germination as shown below: 

Language 

Vowel 

alteration 

(Ablaut) 

Consonant 

alteration 

(Onset) 

Consonant 

gemination 

English 

 

 

Arabic 

criss-

cross 

chit-chat 

 

laflif 

(warp up) 

fatfit 

(break 

into tiny 

pieces) 

 

handy-

dandy 

teeny-

weeny 

 

hasin basin 

khalaf 

salaf 

red→reddish 

sam→samama(poisoned) 

 

mar→marrtu (passed) 

fattit(break into small 

pieces) 

 

       Figure (1): Partial reduplication in both languages. 

     Ablaut alteration or vowel gradation as named by Crystal 

(2003:207) shows the relationship between word forms based on 

variations in the root vowel as in 'criss-cross' to result a 

compound word with new lexical meaning: 

6- The footpaths which criss-cross the countryside. 

whereas this procedure is commonly used in Arabic obtained 

from total reduplication as in: 

 فَ تفتَ  الولد الخبز  -7
 Fatfata Alwaladu Alkobza. 

 The boy broke the bread into tiny pieces. 

 فتْ فِ ت الخبز -8
 Fatfit Alkobza. 

 Break bread into small pieces.  
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       Consonant alteration refers to the replacement of one 

consonant by another with the repetition of the root word though 

the second syllable often has no explicit meaning in English : 

9-You did not mention the nitty-gritty of your meeting.   

       Such reduplication is well known in Arabic under the term 

of   التوكيرد( المفير ( .Al-Thaaliby (1952 : 529) claims that the word 

is followed by word at the same level with a slight difference in 

terms of focusing as ( جراع  اراع  ).In fact , Al-Samaraai has the 

same notion , but he attributes the partly reduplicated part to 

break boredom(1990: 529). Thus, the adjective (hasin ) in 

figure(1) is frequently mentioned twice ,then the second part is 

changed into (basin) to get an interesting utterance. 

         Partial red. is also reflected from the process of Consonant 

Gemination. Gemination refers to the duplication of adjacent 

identical sounds in the same morpheme(Katamba and Stonham, 

2006:351).Such case is only attested in final position for the 

purpose of affixation as in: {put→ putting , red→ reddish , 

hide→ hidden}.     

      Consonant gemination is a special case of Red. which is , in 

turn, one strategy  of morphological patterns in Arabic. Arabic 

roots are mostly trilateral consisting of three consonants with 

inserted vowels to obtain the pattern CVCVCV as     َ َكتَر kataba. 

This pattern conveys the basic verbal meaning of the root. 

Morphologically speaking , the second or the third letter is 

usually assimilated and stressed, but the stressed letter is 

occasionally dissimilated when attached with other relative 

pronouns ni sa ّمررر { :  mar→  َُمررررت marrtu }. For getting a 

quadrilateral pattern , the third letter is sometimes reduplicated 

to result this structure CVCC as sahlal صرهمل (Al-Mansori & Al-

Khafajy ,1990:17 and Katamba & Stonham, 2006: 165). 
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3.2 Bound morphemes: 
They refer to the affixes which cannot be uttered alone. 

Their broad categories are inflectional and derivational affixes 

that may contribute to construct reduplication.(Hudson,2000: 

62-64 and Spencer& Zwicky, 2001:63) 
a-Reduplication with inflectional morphemes: 

  Recurrence of inflectional affixes is not attested in English. On 

the contrary, Arabic red. is represented by accusative masculine 

plural suffix { يرن    - } ,  indicative masculine plural suffix { ون  -  

} and the feminine plural suffix { - ات  } as illustrated below: 

ررررررراِبرِ ) -ٓٔ ررررررراِد ِ  ينَ الصَّ آل ()ِباَْلْسرررررررَ اِر  ينَ َواْلُمْسرررررررَتْ ِفرِ  ينَ َواْلُماِفِقررررررر ينَ َواْلقَررررررراِاتِ  ينَ َوالصَّ
 (ٚٔ:عمران

Those who show patience, firmness and self control; who 

are true; who worship devoutly; who spend and who pray for 

forgiveness in the early hours of morning(Ali, 1989:126). 
ررراِدِ يَن  اتِ َواْلقَررراِاِتيَن َواْلَقاِاتَررر اتِ َواْلُمرررْؤِمِايَن َواْلُمْؤِمَاررر اتِ ِإنَّ اْلُمْسرررِمِميَن َواْلُمْسرررِممَ )-ٔٔ َوالصَّ

رررررررراِد َ  رررررررراِبرَ  اتِ َوالصَّ رررررررراِبِريَن َوالصَّ َواْلُمَتَصررررررررد ِ يَن  اتِ َواْلَخاِشررررررررِايَن َواْلَخاِشرررررررراَ  اتِ َوالصَّ
رراِعمَ  اتِ َواْلُمَتَصررد  َ  رراِعِميَن َوالصَّ َوالررذَّاِكِريَن  اتِ َواْلَ رراِفِييَن فُررُروَجُهْم َواْلَ اِفَيرر اتِ َوالصَّ

 (                                                               ٖ٘:اْل زا ()َأَعدَّ المَُّه َلُهم مَّْ ِفَرًة َوَأْجرًا َعِييمًا  اتِ اِكرَ المََّه َكِثيرًا َوالذَّ 
 For Muslim men and women, for believing men and 

women, for devout men and women, for true  men and women, 

for men & women who are patient & constant, for men and 

women who humble themselves, for men & women who give in 

charity, for men and women who fast, for men and women who 

guard their chastity and for men and women who engage much 

in God prepared forgiveness and great reward(Ali,1989:1116). 

ِباْلَمْاُروِف  ونَ اآلِمرُ  ونَ السَّاِجد ونَ الرَّاِكاُ  ونَ اْلَااِبُدوَن اْلَ اِمُدوَن السَّاِع ُ  ونَ التَّاِعبُ ) -ٕٔ
  (ٕٔٔ:   التوبة()ِلُ ُدوِد الّمِه َوَبش ِر اْلُمْؤِمِايَن  ونَ َعِن اْلُماَكِر َواْلَ اِفيُ  ونَ َوالاَّاهُ 
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Those that turn to God in repentance; that serve Him, and 

praise Him; that wander in devotion to the Cause of God; that 

bow down and prostrate themselves in prayer; that enjoin good 

and forbid evil; and observe the limits set by God ; so proclaim 

the glad tidings to the believers(Ali,1989:475). 
b-Reduplication with derivational morphemes: 

  Red. is used derivationally to create new lexical words 

or to alter word classes. This type is well demonstrated with the 

variation of affixes: prefixes , infixes and suffixes: 

Prefixes in Arabic, unlike English, are reduplicated 

consequently or inconsequently   as fallows:  

 

 (٘٘:الاساء()ِبِه َوِمْاُهم مَّن َصدَّ َعْاُه َوَكَفى ِبَجَهاََّم َسِايرًا  آَمنَ  َفِمْاُهم مَّنْ ) -ٖٔ

Some of them believed and some of them averted their 

faces from him: and enough is Hell for a burning 

fire(Ali,1989:197). 

ْفَاُموْا َفََّل َتْ َسَباَُّهْم يَ ْ َمُدوْا ِبَما َلْم يُ َأن ِ بُّوَن يُ ْفَرُ وَن ِبَما َأَتوْا وَّ يَ  اَل َتْ َسَبنَّ الَِّذينَ ) -ٗٔ
َن اْلَاَذاِ  َوَلُهْم َعَذاٌ  َأِليٌم                                            (                    ٛٛٔ:آل عمران()ِبَمَفاَزٍة م 

Think not that those who exult in what they have brought 

about and love to be praised for what they have not done think 

not that they can escape the penalty. For them is a penalty 

grievous indeed(Ali,1989:173) 

The original form of the word (  آمرن :believed ) in(13) 

contains Hamza ( ء ) followed by Alif ( أ ) which are assimilated 

to form long sound represented  ( آ ) ( Shlash, Al- Fartosi and 

Husein, 1989: 115)., whereas sentence (14) includes disjoint 

reduplication initiating with the imperfective prefix {- ير } for the  

verbs underlined above. 
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Infixes to be repeated are often found in Arabic like: { كرَرم  
karam → كًرم  karrama , كسر  kasar→ كّسر kassara}. 

 Suffixes are commonly reduplicated  in trilateral and 

quadilateral verbs to derive new words like: {  َمرد mad → مرَدد 
madada ,   َ َجم jalb →  جمب jalbab}. 

4. Continuous and Non- continuous reduplication: 
         Morphologically speaking, reduplicatives are only 

marked with morphemes or words. Their recurrence within a 

text is immediate ( contiguous) or short intervals ( non- 

contiguous). The former refers to the copying of morphemes in 

succession, whereas the latter indicates the interruption of 

reduplicants with additional materials. The figure below 

portraits the whole process of red. for both languages.  

E
n

g
li

sh
 

Full 
red. 

Continuous Do you mean she is sick-sick ? 

Non-
continuous 

The workers can the food into a 
can. 

Partia
l red. 

Continuous 
We took a road that zigzagged 

through the mountain. 
Non-

continuous 
They have sung a wonderful 

song. 

A
ra

b
ic

 

Full 
red. 

Continuous 
َدّكاً َدّكاً }َكَّلا ِإَذا ُدكاِت اْلَْرُض   وله تاالى:
الريح ال شيش .  زفزفت ٕٔ{الفجر  

Non-
continuous 

 وَالسااَعةُ َمْوِعُدُهْم  السااَعةُ َبِل  } وله تاالى:
َٙٗأْدَهى َوَأَمرُّ {القمر  

Partia
l red. 

Continuous عطشان نطشان. شاهدت غرابا  
Non-

continuous 
 .ترحة بادها فرحةرَ  

Figure (2): Continuous and Non-continuous Reduplicatives. 
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      As a result , Arabic reduplication with respect to its kinds is 

more productive and flexible in use than English as illustrated in 

figure(2). 

5. The functions of reduplication in English and 

Arabic: 
      The productivity of this topic is attributed to the existence 

of certain functions that may differ in level of Red.. Sapir, 

quoted in Katamba and Stonham (2006: 180), mentions that the 

process of reduplication is generally employed to indicate 

certain concepts like: distribution, plurality, intensity…etc. So 

the categories are examined sequently to show the range of 

similarity and diversity between languages understudy. 

1- Intensity: 

Reduplicated lexemes may show the intensity of a 

particular action, This is attested in both English and 

Arabic languages. It is achieved via full reduplication: 

15-English full red.: Have you brought the whole whole 

luggage   

     with you?  

16-Arabic full red.: ( ٖٙ:المؤماون()ْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن هَ  ) 

Far, very far is that which ye are proised!(Ali,1989:880) 

2- Plurality:  

Few Arabic nouns , unlike English, are pluralized either 

by partial disjoint reduplication or by germination as 

below: 

17.a  durus دروس → dars درس   - 

  b  makaatib مكات  → maktab  -مكت    

3- Emphasis: 

This procedure is frequently appeared with full red.  for 

both languages. Here, the reduplicant is used to discriminate 

'healthy food' from 'junk food': 
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18.a- Would you like to eat food with me? 

 b- Do you mean food food ?      

4- Contrast: 

A word is repeated to obtain quite contrary meaning 

usually when the first noun is stressed to indicate a literal idea: 

19-Is that carrot cheese cake or carrot cake-cake? 

(Nadarajan,2006:48).    

5- Duminuation: 

Such process is marked only in Arabic due to the partial 

reduplication(Ibrahim,1973:211)  as in: 

20.a- عشية ashya → عشيشية usheishya  

     b-  كتا kitab →  كتي kuteib 

     6-  Abundance: 

          It is used to express the exaggeration of quantity(Ibid:33). 

Such reduplication is explicitly representative in derivational 

infixes in Arabic as shown in the word ( ق ََ  khallaq) to  غرَل

express an amount of closed doors: 

ِت اَْلْبَواَ  َوَ اَلْت َهْيَت َلَك َ اَل َمَااَذ َغمَّقَ َوَراَوَدْتُه الَِّت  ُهَو ِف  َبْيِتَها َعن اَّْفِسِه وَ )  -ٕٔ
 (                                                   ٖٕ:يوسف ()الّمِه ِإاَُّه َرب   َأْ َسَن َمْثَواَي ِإاَُّه اَل ُيْفِمُح اليَّاِلُمونَ 

But she in whose house he was sought to seduce him from 

his true self : she fastened the doors and said: now come, thou, 

he said: God forbid! Truly is my lord! He made my sojourn 

agreeable! Truly to no good come those who do 

wrong!(Ali,1989:558). 

     7- Augmentation:  

To derive new quadrilateral word from trilateral one , the 

last letter is often recurred in Arabic for the purpose of 

increasing as the word (  َْشررمل shaml → شررممل shamlal ) in 

(22)(Ibrahim,1973:57). This process is too limited in English by 
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adding the prefix { schm-} to the reduplicant with meaningless 

resultant as 'fancy-schmancy'. 

   َشممَل الاخمة   -ٕٕ

       Shamlala Alnakhla. 

       He picked the dates up. 

     8- Exaggeration:  

It is observed in Arabic disjoint repetitive infixes      

    like )اخضوضر : ekdhodhar) in: 

     ’َر الُاش ضو ضإخ -ٖٕ

       Ekhdhodhara Aloshbu. 

       The grass becomes green. 

9-Word classes: 

Reduplication  is commonly used to derive word classes and 

tense- aspects. This reflexability is laked in English. Arabic 

Nouns are derived from verbs by germination as: 

24.a-  مل  hamal → ّمال َ  hammal CVCVC →CVCCVC  

Complete rduplicated word is changed into partial 

reduplication to form command as follows: 

25.a-  َتَفتف  fatfat → َفتِفت  fatfit  

     b- لفَمف  laflaf → َلفِمف  laflif 

  To express imperfectivity or continuity , a morpheme is copied 

partly to obtain the verbs referring females below: 

26.a-    َلم lam →   تمممم tulamlim                  

    b-   د رج dahraj → تتد رج  tatadahraj. (Ibrahim, 1973:57) 

6 –Data discussion: 

Doubling applications are mostly found on various levels 

of grammar represented by phonetics, semantics, syntax and 

rhetorical figures. Morphological reduplicatives are found with 

limited number of words. Looking at English Red., the basic 
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structure that is to be duplicated is formed by the following 

patterns: the basic morpheme is the first part like 'ticktock', the 

second part like 'dilly- dally', both halves like 'singsong' or 

neither of them like 'boogie- woogie' which act like one word 

with no meaning. In contrast, the basic structure in Arabic lies 

mainly on the first part of a recursive word. In case of partial 

red., the most productive part in English is produced by 

consonant germination. The word ' reddish ' CVCC- in figure(1) 

is derived from the adjective 'red' CVC- with repetitive letter (d) 

before adding the prefix {-ish}. 

Figure (1),on the other hand, reveals that free morphemes 

with partial red. are attributed to the process of vowel alteration, 

consonant alteration and consonant germination in both English 

and Arabic as well, while bound morphemes are existed by the 

recurrence of inflectional and derivational morphemes in Arabic 

only. 

Functionally speaking, augmentation is used highly by 

doubling consonants or adding a fourth letter to the root as the 

word  ' ََشرممل → َشرمل ' in example (22). The second function 

derived from an entire red. is called emphasis. It is used 

frequently in both languages as shown in (18). Moreover, 

English language lakes the factor of  flexibility in deriving new 

word classes unlike what Arabic has. The noun 'hammal', in 

example(25), is partially reduplicated by deriving from the verb 

'hamal' ; the past tense with full doubling of the word 'fatfat' in 

example (26) is changed into partial red. 'fatfit' to hold 

command verb. 

 
 

   

 

 A morphological Study of 
Reduplication in English with  

Reference to Arabic 

Hanan Khatab Omer 
 ٕٕٔٓ كانون األول( ٖٔ)  العدد 

  82 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 

Conclusion  
      Presenting a descriptive study about the handled topic in 
both English and Arabic, the present research comes up with the 
following concluding points: 
1- Reduplication, a morphological device, is resulted from the 

process of copying a letter , root or word to obtain new 
grammatical functions or semantic features ; whereas, 
repetition is appropriately used with syntax to show the 
recurrence of full phrases or sentences with a text for the 
purpose of writer or speaker. 

2-  Full Red. is found in both English and Arabic with their 
relative use. In English, free morphemes with total 
reduplication are equal with Arabic in construction ,but are 
different in productivity(quantity) as  in (15) and (16). 

3- In more complicated cases, Red. is partial; the affect of Red. 
May appear on the root or the affix itself. Partial red. of 
morphemes are more fertile in both languages than fully 
reduplicated type as shown in figure (1). 

4- Though both languages have multiple affixation, Arabic 
words  tend to be filled with affixes – a feature that makes it 
more flexible to derive new words by reduplication than 
English. 

5- In Arabic, unlike English, reduplication which resulted by 
derivational affixes are widely attested. 

6- Both languages are similar in having continuous and 
discontinuous reduplicatives as represented in figure (2). 

7- Emphasis, Contrast, Intensity and augmentation are the 
typical functions of reduplication in English while Intensity, 
Plurality, Emphasis, Duminuation ,Abundance , 
Augmentation and Exaggeration are often seen in Arabic. 

8- Arabic red. is more productive than English. Thus, the former 
has the capability of  changing one word class into another 
via the change of full into partial reduplicants. 
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 طاء اخللفاء األمويني يفع
 السياسية والعسكرية واالجتماعيةاجلوانب 

ىد.ىعذالىابراهومىحدونىىد.ىاحمدىعبودىعودى
ىجامعةىكركوك/ىكلوةىالتربوة/ىقدمىالتاروخ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
ان البحثثثي اثثثا الاواضثثثة الحاثثث االس لم ثثث االو ايعثثثتيا يثثثن اليوااثثثال  ال ثثثا 

يثثن  ثثتا ةااعثثس ب ثثن  و بثثاق مالي  ثث   اليكثثن ال ل اثثا ،ض ثث    ك عثثة ماليثثس    ثثس ي
الاواضة ال ا   ة اض ك عً  لمح لثس العال عثالس العث  ةو او لن ل ث  ةوا اثوياي اثا يعث ا 
ايحثثةاي ذضثث،ام   يثثن يضثث  اثث و ا  الثث ا يواثثوى ،هثث و ال مهثث و ا يثثوالالن وةوا  اثثا 

يوااال  الي يس اا ال  االو الاواضة العال عالس وال عكاالس وايا ي ،الس وال،ي ال ة ين ال
ًا يثثثن اواضثثثة ً  ي يالثثثق ا ضبثثث يثثث،  ايييالثثثس يثثثن  ثثثتا ال اكالثثثق ،مثثث  ايعثثثتيا و بثثثاق

الحاثثث او ايعثثثتيالس  ول واثثثالل الثثثةوا البثثث اق لم مهثثث و اييثثثوالالن اثثثا ياثثث ا ال هثثث و 
لث،لم اتث يم     وال وع  ال،ي ح ا  تا ، وةيم اا يضحه والل الثس يثن اعث  ةايه

العطاو  ياا الاوانا  االول الى تناوول   هاق اليبحي يبحثالن  و   ي الةالةااعس ،م  
ولثثثثا ،لثثثم اثثثا عثثثالهاو ال مهثثث و اييثثثوالالن ،مثثث  لمثثث لالم الةولثثثس السيوسااايا والعسااا  يا 

ويث  كث ن لثه  ولاونا  االاتماو اب العطاو  المبحاث الااونا ي ام  املايعتيالس   اي  
ميضثث  ان ،هثث و الا ضثثة يثثن ةوا ا ثث ا اثثا  قاالثثة ،ثثةة اليبالثثةالن واي بثث ى    ثثس ا،ا ،

ايا يثثث ،ا لثثثم الل  ثثثا ،مثثث  هبلثثثس او مبالمثثثس او لعثثثاو  ب الض ثثث    واضيثثث  تثثثيا ي وثثثم 
 هبل   اليا ي  اا ،لم ال  ا.

ويث  ال واالثق اي يثن ،ضثة  لبحثيا اا ا ي م يث،ا ول الاًا ذيا لن لكون مة وال 
 اهلل ال قالق الحكالم .
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 متهيـــــــــــــــــــد 
 العطــــــاء .
ل هثثث و يثثثن ايثثثم ابثثثواة ال ثثثار اثثثا الةولثثثس ال ابالثثثس ايعثثثتيالس   ا، ان كثثث ن ا

ال هثثث و واثثث  لثثثه اعثثثك وموا،ثثثة اثثثا كالهالثثثس  وقالثثث  اييثثثواا ،مثثث  اليعثثثميالن و   ثثثس 
 اليل  مس و،وا م م و،اال  م .

ومثثة عثث وى الاعثثوا الكثثاالم يحيةع ثثم  اهلل ،مالثثه وعثثمما وال مالهثثس الااتثثةي ابثثو 
 بثثثالن الضثثث ك اثثثا الثثثاقق   ما216-216يثثثث/11-11اعا اهلل ،ضثثثهبكثثثا ال ثثثةالقع ااثثث

ما 261-216يثثثث/61-11اعا اهلل ،ضثثثهواثثثا قيثثثن ال مالهثثثس ،يثثثا بثثثن ال هثثث ة ع ااثثث
حثثاا ال ثثااق وبثثتة التثث م وي ثثا والالايثث  يثثن ايمثث لالم ويثث،ا بهبال ثثس الحثث ا لةى الثث  

ا ومثة 1قال ةو يوااة الةولثس الي لالثس ب ليل بثا اقةاة ،ثةة اليل  مثس يثن ال ثاة واليعثميالن ع
ا واثثق ا اهلل ،ضثثه ضوثثالم ال هثث و مثثة اثثاى يضثث،  تاثثس ،يثثا بثثن ال هثث ة ع ااثث كثث ن

يبثثث ةأ ول ثثثوا ليي ثثث    اللاابثثثس يثثثن اعثثثوا اهلل ع ثثثم  اهلل ،مالثثثه وعثثثمما والعثثثبق اثثثا 
ا   وب،لم  م وا  الةالوان ال،ي 6ايعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتم ولين لبم  اا ايعتم بتوًا حعضً  ع

و ،ثثثثوا م م و،االثثثث  م ويلثثثثةاا ةا واالثثثثه اعثثثثي و اليل  مثثثثس ولعثثثثي ،ثثثثار بثثثثث ع ةالثثثثوان الاضثثثث
 ا .1ع،ه   م
اثثا  تاثثس ،يثثا بثثن ال ه ةعااثثا اهلل   ن الحثثة اي،مثث  يثثن ال هثث وثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوك

العي  ع تار ال ه و ا ويو ،م  ايالمة يحةة بألهالن و يعي  س ةايثم ويثن و  ،ضها
ل ه و ان الكون ين ال،الن ابةو بع لس اا ا عك ال ا الاة ياا،     اا يضل تار ا

ا   ااثثثًت ،ثثن ،لثثثم كثثث ن 6الحثثاوة ويثثثن اللثثوم بثثثب ن اي،يثثث ا ايةااالثثس واللال ةالثثثس ع
يض م ،ه و لكا يولوة اا ايعتم ا، ك ن اليضل ي  س ةايم والقالة ،هث و  كميث  بمث    
كثثثث،لم اثثثثان لميثثثثوالا وكميثثثث  قاة  يثثثثوااة الةولثثثثس قاة ال هثثثث و يثميثثثث  حثثثثةي اثثثثا قيثثثثن 
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ما ا، بملث  القالث ةو 233-261يثث/13-61اعا اهلل ،ضهمالهس ،ثي ن بن ،ه نع ااال 
 ا .3حوالا ي  س ةايم ع

م ا   ثثةة  يض اثث، 967-221يثثث / 116-61و،ضثثةي  م يثث  الةولثثس اييوالثثس ع 
يثثثثثضل ال هثثثثث و اثثثثثثا ي  مثثثثثر الاواضثثثثثة العال عالثثثثثثس وال عكاالثثثثثثس وايا ي ،الثثثثثثس والثل االثثثثثس 

،ثثن ،هثث و ال مهثث و اييثثوالالن اثثا الاواضثثة العال عثثالس وال يااضالثثس لثث،لم عثث كون ةااعثث ض  
وال عثثكاالس وايا ي ،الثثس وعثثور  لعثثم كثثا حعثثة هبال ثثس وضثثوى الا ضثثة الثث،ي  ثثار 

 ،مال   ال ه و .
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 املبحث االول
 اجلانة السياسي والعسكري

ب ل تاثثثس  عااثثثا اهلل ،ضثثثهاما بوالثثث  الحعثثثن بثثثن ،مثثثا 224يثثثث/64اثثثا عثثثضس ع
ا الثث  التثث م لال الثثة ل يثثه ا اهلل ،ضثثهالحعثثن ع ااثث ا ثثا " وي  والثثس ب لتثث م لثثم الب ال ثثه 

ا اا الهمس ،ي  الااي ا ثا  يثو ا اهلل ،ضهوحة      واا اليل با لم الكن ي  والسعاا
ا اثضث و  وا ثه الث  ا اهلل ،ضثهاآل ا الاالة ال ااق وك ن ،م  الك االل الحعثن ع اا

ا واا لثه ها اهلل ،ضثالت م مالك بثن عث ة ولكثن ،مث  يث  البثةو وب ثأثالا يثن ي  والسعااث
ا ض الاثس اتث ،    لثوا بثأن مثالك  ا اهلل ،ضثهح ا اضلع م اا ي عكا الحعن ع ااث

بثث ال  ي  والثثس واتثث ،   ا ثثاى  لثثوا ان مثثالك م ثثا وك ضثث  ل ثث،  ايتثث ،    ثثةاي  اثثا 
ا . ،ضثثة ،لثثم 2ع"ا الثث،ي حثثةي االثثه الض ثثة والعثثمة ا اهلل ،ضثثهي عثثكا الحعثثن ع ااثث

ا ا بالن اله  الن وب ثي الث  ي  والسعااثا ان ال مل  بالا اهلل ،ضهاةام الحعن عاا
،بثثة اهلل بثثن ،ثث يا و،بثثة ا ا اهلل ،ضثثها الهمثثة ال ثثمل وب ثثي الالثثه ي  والسعااثثاهلل ،ضثه
بثثثن عثثثياو بثثثن حبالثثثة الثثثةي  ،مثثث  الحعثثثن ويثثثو اثثثا اليثثثةا ن اأ،هالثثث   يثثث  لااة الثثثاحين 

و ثث لح   ،مثث  ان الأ ثث، الحعثثن يثثن بالثث  يثث ا الكواثثس  يعثثس لير للثثر اثثا اتثثال و 
 . ا9ات اه   ع

ل،هث   ا ،ثن ال تاثس لي  والثس ا اهلل ،ضثهو،ضةي   ض قا الحعثن بثن ،مثا ع ااث
 ا .8وابي  لا قو بأاب ي  س للر ةايم واا به اا كا عضس ي  س للر ةايم ع يضحه ي لالس
ما ال  الحعن بن ،مثا 297-221يث/24-61ب ي ال مالهس ي  والس ع اناعو 

ة ،تثاو لير وب ثي الث  ،بثة ع ان ا بي  س للر العي   ،م  امع  ه اأ ، كا واح
اهلل بن ا ها بي  س للر ا ع ويب    يضثه لياا ثه ا هيثس ا همل ث  ل ث  وب ثي الث  يثاوان 

الث   بن الحكم بي  س الر العم يض ث   يعثالن للثر وحثبك  يعثالن للهثً  الب مالثس  وب ثي
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بن ،يا بن ال ه ة ي  س للثر اهثاق يض ث   عث الن واعث بل  ،تثاو ا ر الث ا ،بةاهلل 
 ا .7،ن ،لم الكام بلوله   عع إضه ليل  ة الحة ايم   ة اا ع ي  والس

ا اهلل القبالاعااث بثن اهللالث  ،بثة اا اهلل ،ضثهك،لم ا،ه و ال مالهس ي  والسعاا
ا ،ضةيثثث  واثثثثثة الالثثثثه الثث ا لثثه   عع ياحبثثً  وليثثًت بثث بن ،يثثس اعثثوا اهلل اا وليثثا لثثه ،ضثثه

 ا .14بي  س للر ع
ا   ا اهلل ،ضثثثهل مالهثثثس ي  والثثثس بثثن عثثثهال ن ع ااثثثواضهثثق يبعثثثك الةولثثثس اييوالثثس ا

ايثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواًي كبالثثثاو ل ثثثألالر اللمثثثوة وكعثثثة الق،يثثث و وايتثثثاار   و وهالثثثة لاكثثث ن 
بثثالن اليعثثميالن   ل،لثثثثم الى ي  والثثس ع وضثثقاى  ثثااى عثثتيالس ال ثثا م يثث  ب ثثة الةولثثس اي

س ب ثن اليث ا  الثا لثه يثن إاامثس كثالثا يثن ةيث و اليعثميالن   ا ان إاام ا اهلل ،ضهاا
اثثأ،ه   يثثبيو الااثث ا اليثث ا يعثث ي لس ممثثوب م وممثثوة ا بثث ، م واض ثث ايم   ويثثن ثثثم 

ا. والبثثةو لن ال مالهثثس ي  والثثس مثثة  ضبثثه يثثن 11ال مثثوا يكثث ض  م والعثثة  مثثس يثثن وااويثثم ع
ب ثثثة اثثث ل يكثثثس عثثثضس ا،هثثث و الاعثثثوا الكثثثاالمع  ثثثم  اهلل ،مالثثثه وعثثثمما اليبلهثثثس ممثثثوب م 

ما لالع يالم م ضحو الثةالن والعثا عث   ه ضهوعث م لضثه الاثوق ان ال هثا ايثث ا 267يث/8ع
 ا .16يبيو الاا ا لال ألر مموب م والاين ويويم ع

كث ن ال ثةر و  ااث  اللب  ثا ثم لن ال مالهس ي  والس ،ية ال  ا بث ى عال عثس كعثة
 ا .11يض    ثبال  كال ن الةولس اييوالس واع ياااي  ع

ن اللب  ثثا ال ابالثثس اللالعثثالس والالي ضالثثس اعثث ه ى ال مالهثثس ي  والثثس الا ال ثثااى بثثو ثثت
ان ال ب  عال عس اليواقضس بالن ي  الن اللبالم الن    ا، ك ض  الالي ضالس اا التث م مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبا 

عثالس يثا اليائ ايعتم ويض   ع الع ن   ضثو    اث،ام   ماث ،س و كمثة ا   بالضيث  الل
 ا .16  ة اا بتة الت م ويض   ع عمالم   يواقن والهه ن ا عحةالثس ال

و يالق ي،ا ال ااى  بواوح اا ال تمس بالن ال ض ا الالي ضا عكمةا وال ض ا 
اللالا الي ضا عمالكا ين ا س وبالن الوالا وال مالهس اييثوي يثن ا ثس ا ثاى الثة  بث اى 



 
 

   

 

ى عطاءىالخلفاءىاألمووونىفيىالجوانبى
ىالدوادوةىوالعدكروةىواالجتماعوة

ىد.ىاحمدىعبودىعودىى
ىد.ىعذالىابراهومىحدون

  2112ىكانونىاألول(ى13)ىىدالعدى

  78 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

لثثثثه يل بثثثثا  ايثضثثثث ن يثثثث  ب اثثثث م الثثثثب ن ياثثثثا ضالثثثثا ااثثثث  ال مالهثثثثس ب لثثثثةالم  ثثثثةي   م
 ا .13اليك ا    الي ةالس وال  الالن اا وو  ر الةولس ع

و،كثثا ابثثن ،عثث كا " ان ي  والثثس ا، يثثة ،مثث  الاليضالثثالن و،مثث  العثث م حعثث ن بثثن 
ي لثثم بثثن بحثثةا الكمبثثا واثثين ل ثثم تثثاوه اثثا ال هثث و واي الثث قا    ا، العثث مم الهثثالن 

ن ابضثه لو ابثن يض م للها ةايم لكا يض م ك ه و عضوي   وا،ا ي     حة ال ه و اأ
  ثثثثةا الثثثثثثثثثثثثثيامك وان الع تثثثثالايم اثثثثا كثثثثا ايثثثثان الكثثثثون ل ثثثثم ،يثثثثه العثثثث مم ،ه  ثثثثه وا

 ا12ي مع
واا اليل با ضاة ان ال مالهس ي  والس اع  ةم اعموة ال واقن ،ضةي  ا، ية ،مث  
الكثالا ين الويو اللالععالن ايث ا ،ياو بن ال  م ،م  ي ا   قال ة بن لبثا عثهال ن 

،مثث  الب ثثاو والكواثثس   عثث الة بثثن ال ثث م ويثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاوان بثثن الحكثثم واليلالثثاو بثثن تثث به 
ا . ييثث  ال ضثثا ان ال مالهثثس 19،مثث  اليةالضثثس   الاثثح م بثثن مثثالك اله ثثاي ،مثث  التثث مع

 ي  والس ا،ثثثثثثثثثثثثثثثثه  ل م ،ه وًا ي ضوضالً  كةلالًت ،م  ثل ه ب م .
الث  اثان ال هث و لملالعثالالن ،ضةي  احك ال مالهس ي  والس ب هواو الالي ضالثس ،يثة 

اياب ثثثس ذير يثثثض م   و،يثثثة الثثث  الثثثقو الالي ضالثثثس اثثثا البحثثثا واللالعثثثالس اثثثا البثثثا  اميثثث  
ت ا  الالي ضالس ب ل ها ، ة ال مالهس ال  لاا   م بهاالل ثه الةبموي عثالس الي  ثوةو   ا، 

ا . والبثثثةو ان يثثث،ا ال وااثثثق بثثثالن اللب  ثثثا 18مثثثثثث ا عع يثثث  ا مثثث  ،لثثثم اي  اليضثثثً  بكثثثم ااع
ال ابالس ا و بهاا عال عس ال مالهس ي  والس وي اا ه بث لهاق والوعث  ا اثا ال   يثا يث  

 اللب  ا .
س يا وين اللب  ا اي اى ال ا ك ض  ،ا  ثلا كبالا ويبثا لةى ال مالهس ي  وال

واة الاله ايحضر بن مالك وا االس بن مةايس يثن بضثا  ا، مبالمس  يالم واكاايه لابع      
الاثون بثن م ث ةو ال بتثيا والح ث   بثن القالثة ابثو يضث قا احثة ابال س بن ك ثة بثن اعثة و 

ا . 17بضثثثا حثثثوى بثثثن عثثثهال ن بثثثن يا تثثث  اثثثأ،ه  كثثثا ااثثثا يثثثض م ي  ثثثس للثثثر ةايثثثمع
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ول،ه  الح    عب الن لله  واا هاالق ،وة  م عأا ب ا م ب اً  اأ باو  باوا قيم 
ضا  يثالم ااح ضا اا ب" اك ن الح    ل ، عب الن الهً  اأ، ان ،م  ي  والس وم ا   

او لعثث  ،ا حعثثة او لعثث  ،ا عثثن او لعثث  يه ،ثثً  اثثا ،تثثالا ا ة اثث،كا لثثه ال مالهثثس 
ي  والثثس العثثبة اثثأ، ان الح ثث   ايثث  كثث ن يثثن ال مالهثثس ا  ل ثثم لثثه الاثث  قو يثثثا بلالثثس 

 ا .64ع"ل ح به 
لبةى ال مالهس ي  والس اا حال  ه مملً  ،م  ي الا ال تاس ب ة وا  ه ا يثا ،مث  

 ا .61ه و،لم ب واالي ابضه القالة ال تاس عح ا ال تاس اا اعا 
ويثثثو ضوثثث م اعثثث حةثه ال مالهثثثس ي  والثثثس  اضبثثثً  لمهثثث ن ويتثثثكت  الحكثثثم وال تاثثثس 
وال ثثثا ك ضثثث   حثثثةي ،ضثثثة يل ثثثا لو واثثث و ال مالهثثثس   وضوثثث م الوااثثثثس كثثث ن  لمالثثثةًا اةالثثثةًا 

 . ا66اع حةي اا الضوم العال عالس ايعتيالس الالَا به ال مالهس ي  والس عضس ع بلاله ع
ومة ،كا ابن م البس " ان ال مالهس ي  والس ا اه اا يثا ي،  اييوا ال  بس الث  
تالو  اللب  ا  اا ل ، البال س يبضه القالة   واعث  ةم هثاق ي  ثةةو  ث او ب ل هث و و ث او 
ب ل  ةالثثة ااثثًت ،ثثن يااعثثمس ،ي لثثه ،مثث  ايي ثث ا  ا، بثثالن ل ثثم  ثثهس القالثثة ويح عثثضه 

وي  ثثثم لولثثثة    وضاثثثل ل الثثثاًا اثثثا كعثثثة  أالالثثثة اللب  ثثثا وان الب ثثثثو الالثثثه الواثثثوة ي،ثثثتن 
 ا .63بهاا اييواا ال ا لالةم   ،مال م" ع

ولكن يض م يثثثن اان ا،هثثث و البال ثثثس لالقالثثثة ،ثثثن هاالق الي ا   ا، اان ،بة 
اهلل بن ،ياع انا البال س لالقالة ،ضةي  لاعا الاله ال مالهس ي  والس ي  س الر ةايم لل و 

  البال س ا، مثثثث ا ،بثة اهلل بثن ،يثثثا ع ان ا اثثثا يامثثثك ال مالهثس ي ثثث والس اليواالس ،م
ع ان ا  " ل اون ي،ا لااة ة ان ةالضا ا،ًا ،ضةي لا الم " ولوال ابثن ،يثا لضثه ي 

 ا .62الاوق ل ، البال س ،ن هاالق الي ا  ض   ين لعب ة الاتوو ع
ال مالهثس ي  والثس لضثه وين ايعب ة ال ا اة  ال  و وا ةالثوان ال ث  م اثا قيثن 

ليا ل ياو بن القبالا بي وضس ي لالثس للاث و ةالضثه يلثةااي  ي  ثس للثر ةايثم وك ثة بث،لم 
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ال  قال ة بن لباله والثا ال ثااق   الث م ،يثاو ب قوالثا الك ث ة وا مثه يث   الن بثةا الي  ثس 
اميث  ااثث  قالث ة حعثث به الث  ال مالهثثس ي  والثثس لضكثا ،لثثم اأ ث، ،يثثاًا الاةيث  وحبعثثه اأةايثث  

 ا .69،بةاهلل بن القبالاع ل و 
ال بالن يي  ،كا ا،ت  ان لالك اليث ا وحثة  لثه ةوا اثا الا ضثة العال عثا ولكثن 

 الكون ، يًت يع ،ةًا اا قال ةو ضعبس الويو واع ي لس اللموة .
ك،لم ك ن اعث  ةام ال هث و كوعثالمس لحايث ن  ث حب   يض ث  لعثبة ي ثالن يثميث  

 الت االس ويله      ح ا اا  تاس ي  والس حوا ين م ا ايبال  
 إال أبلغ معوويا بنا ح                          مغلفا من ال ال اليمونا

ا،كا لن ي  والس لي  بمله لن ،بة الثاحين بثن ام الحكثالم ل ثو يثاوان يثو الث،ي 
م له الاة ،ماله وحايه ،ه و  ح   ااابه ال ا له ي  والس   " ي لان ،ضثه ح ث  

 ا الةم ،بة الاحين ال  ،بالةاهلل ال ا ة68ل ااق عالاا  ،بالةاهلل بن قال ة والا ا
 ألنت زيومة يا آل ح                         أحَ  الَا من احمى بنوتى 
 أ اك أخو و مًو وابن  م                       وال أم ي بغي  مو ت اناااااااا 

 ا .67ال ا ،بالةاهلل   عع لاام واهلل ت ،ا عوو ! ااا  ،ضه اا ع
-297يثثث /26-24اثث و ال مالهثثس ي  والثثس اض لمثث  ال تاثثس الثث  ابضثثه القالثثة ع ب ثثة و 

م ا وم م الض ك ال قوضه وال ض وضه ب ل تاثس اميث  اا هث  القالثة ،ثن يامعثه ايثا لكثا 281
واحثثثة يثثثض م بيثثث ا ،مثثث  يلثثثةاا  اثثثا ضهعثثثه ويا ب ثثثه اثثثا مويثثثه وقاة اثثثا ،هثثث   م وااثثث  

ن بثن قالث ة والثا  اعث ن مثةم ،مث  ا . ومة لواة لض  الهباي ان ،بة الاحي14ياا ب م ع
لكم مةي  به ي ثم يثن اليث ا يثن  " القالة بن ي  والس ال ا القالة ل بة الاحين بن قال ة  

 اع ن ة م ا   ،تثاون الثر ةايثم   مث ا القالثة   ان تث   ح عثبض م ومباثض ي  يضثم 
 بثثثثن ا هثثثثا اهللان تثثثث   عثثثثوالض م و،قلضثثثث م و  هثثثثا ،بثثثثةواةةضثثثث م ،مثثثث  ،يمثثثثم   و 

  مث ا لثه ،بثة الثاحين   بثا  عثوالضا يث  ممث    والعث  يا ،مال ث    يعي  س الر ةايثم
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الالثثثاي   وب ثثثي ،بثثثة الثثثاحين بثثثن قالثثث ة الثثث  ،بثثثة اهلل بثثثن ا هثثثا بثثثألر ةايثثثم   ومثثث ا 
 ا .11ع " يعي  س الر ين مبا ايالا اليبيضالن و يعي  س ين مبما

ا ،مثث  حعثثن الثثالي اثثا القالثثة ة ومثثة ل مويثثوض"وكثث ن ،بثثة اهلل بثثن ا هثثا اللثثوا   
   ،بةاهلل بن حضومه ،ضةي  مةم الاله ين اليةالضس يو وبضو  مالهس القالة بن ي  والس يضل ال

 "ل،ه   ي  س الر ةايم وا،ه  ك،لم كا واحة ،تاو ا ر ،ةا كعو  م وحيتض م ا،
 ا .16ع

الثثث  القالثثثة بثثثن ي  والثثثس واثثثة يثثثن ايثثثا اليةالضثثثس ويثثثض م ،بثثثةاهلل بثثثن حضومثثثه  واثثث و
او بثن حهثم بثن اليلالثاو الي قويثا واليضث،ا اللعالا ايض  اي و،بة اهلل بن ابا ،يث

بن القبالا واا ًي كثالاًا ين اتاار ايا اليةالضثس ولكثاي م ال مالهثس واحعثن الثال م وا،وثم 
ا . ولكثثثن يثثثبيو 11اثثثوا قيم ومثثثة بملثثث  اثثث  قو اليضثثث،ا بثثثن القبالثثثا ي  ثثثس الثثثر ةايثثثم ع

الثثن التثثاة ايتثثاار ،ضثثةي  ،ثث ةوا الثث  اليةالضثثس تثث يوا القالثثة ومثث لوا اضثثه ااثثا لثثالك لثثه ة
 ا .16ال يا وال قر ب لهض بالا والم ة ب لكتة وم ا يبيو " لض  مة  م ض  " ع

 الثث ضا ،ثن ال تاثس ب ثة يثةو واالثقووبوا و القالة بن ي  والس و ضث قا ابضثه ي  والثس 
ا . ا، اضلعثثي  اللب  ثثا االيثث  بالض ثث  حثثوا 13بثثةل  اليتثث كا واضثثةل   الحثثاة اييمالثثس ع

ا ومهثثث  يثث  ،بثثثة اهلل بثثثن القبالثثا وا ثثثاى ومهثثث  يثثث  يثثن ال ثثثول  ال تاثثثس   ا ضثث م مب  ثثث
ياوان بن الحكم الث،ي بوالث  ب ل تاثس   ا، اض لثا الحكثم يثن الهثاى العثهال ضا الث  الهثاى 
الياواضا وات اه ب ن اوبع و اللب  ثا ،مث  يثاوان تثاوه يل بثا بال  ثه   ا، اتث اه 

التثثاوه حعثث ن بثثن ي لثثم ا ثثالك محهثث ن وعثثالةي  ب لتثث م ،مثث  يثثاوان ي كثث ن ل ثثم يثثن 
يض ثث  ان الهثثان ل ثثم  لهثثا "،مثث  ، ثثة ي  والثثس وابضثثه القالثثة وي  والثثس الثثث ضا بثثن القالثثة   

ااا للهالن للهالن وان ي     حة ال ه و م م اباله او ابن ،يه يك ضه وان الكثون ل ثم 
اييثثثا والض ثثثا وان الح مثثثوا  ثثثةا اليامثثثك ويتثثث وا  م يثثث  كثثث ن يثثثن حثثثا و،لثثثة اوااثثثق 

م اعثثثث ا بس يثثثثاوان الثثثث  يثثثث  م لثثثثه ي لثثثثم بثثثثن ا كثثثث،ل12ع"يثثثثاوان ،مثثثث  يثثثث،  التثثثثاوه 
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يبالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاو الالتثثكاي   " لضثثه لالعثث  لثثم اثثا ا،ض مضثث  بال ثثس ولثثالك ضل  ثثا اي ،ثثن ،ثثان 
ةضال  ا ن  كن لض  ،م  ي  ك ن لض  ي  والس والقالة ض اض م وان  كن اي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاى اثواهلل 

ا . ال بثثالن يثثن  ثثتا يثث،ا الثثضم ان عال عثثس ال مالهثثس 19و "عيثث  مثثثثثثثثثاالل ،ضثثةض  اي عثثوا
يثثثاوان  تثثثبه اثثثا ب ثثثن الواثثثو  عال عثثثس ال مالهثثثس ي  والثثثس بثثثن لبثثثا عثثثهال ن يثثثن  ثثثتا 

 اع  ةام ال ه و الي ةي والي ضوي لكعة اللب  ا ال  ا ضبه .
 تاس ياوان بن الحكثم   اا،   ال ا ك ض  م  يس ااوي ضاالة ان ضة ا اا ال

ا . 18ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث يه ،بةاهلل بن القبالا ال،ي ا،من  تا ه اا الحا ق وال ثااق عي   ثثثثثثثثثث
ما اا ال تاس يةو  ع س ات ا ثم ا ، البال س لولةاله 286يث/23بل  ياوان بن الحكمع

،بة اليمم و،بة ال قالق ب ة اب  ة كا ين   لة بن القالثة و،يثاو بثن عث الة بثن ال ث م 
 ا .17بويالس ال  ة ب ة ياوان بن الحكم اا يب يا الا بالسع الم،ان بوال  ل ي 

 ما943-286يثثث/82-23لثضثث و ال ثثااى بثثالن ال مالهثثس ،بثثة اليمثثم بثثن يثثاوان ع
و،بثثثة اهلل بثثثن القبالثثثا  بثثثالن ان عثثثتح اييثثثواا وال ه الثثث   هالثثثا بحالثثثي الاثثث،ة اللمثثثوة 

لحث اي والبثا اا الضهثوك يثميث  ح ثا اثضث و  ثااى ،بثة اليمثم بثن يثاوان وقاثا بثن ا
اليوالا ل بةاهلل بن القبالثا الث،ي كث ن ي يض ثً  اثا ح ثن مامالعثال  يث  مويثه مب  ثا مثالك 
الي   ثبس لثه   ا، لااة ال مالهثثس ،بثة اليمثم لن الثثةيا يث،ا الح ثن ح ثث  الكثون الهاالثثق 
يه وحً  ليواا س ي  ة بن القبالا اا ال ااق   وب ثة ان ح  ثا ،بثة اليمثم قاثا بثن 

الويً    ب ي الاله ،بة اليمم ك  ة الة،و  الث  اله ،ثس  الح اي اا ح ضه ليةو ااب الن
 ا.64ولقوم الاي ،سع

ولاعا الك  ة ي  اا و بن حالوو الكضةي والحا   بثن الوعثر الثلهثا واعث ه ى 
ال ،الا بن قاا ين امض ى والة  بلبوا ه ،س ،بة اليمم ال،ي لو،ق ال  ل    يحية بن 

  اأاث ة قاثا وال ث،الا وا هلثوا ،مث  ياوان وان ال ان ،م  قاثا وابضثه ال ث،الا ا يث ن 
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لن ي الل  ا قاثا يث  ،بثة اليمثم ح ث  اليثو  ،بثة اهلل بثن القبالثا وان  "ال مل ويض    
 ا .61ع "ال ها ي  ياللعيه اا ا ح به

ومثثة   يثث  يثث،  اليااعثثت  بثثالن الهثثااالن بثثقوا  الابثث ة بضثث  قاثثا بثثن الحثث اي 
 ا .66بيعميس بن ،بة اليمم بن ياوان ع

الع بق ان لم ه و ةواًا كبالاًا اا اع ي لس اللمثوة وكعثة اللب  ثا   م ال هاق اا
وحعم الكثالا ين ال اا،   العال عالس وال عكاالس   اها  ااى ال مالهس ،بة اليمم ي  
ي  ة بن القبالا والثا ال ثااق   الثه ،بثةاهلل بثن القبالثا  الثة اوى ان ي ث ة ،يثة 

له ي ث ة " الث  ايالثا اليثبيضالالن   ال  ل اله ،بةاهلل بيكس ي  ق،ي و ليا ال ااق وم ا 
مة ا  م بق،يث و ايثا ال ثااق واتثااا م كثا يهث ى اثا مويثه   ويثم الث،الن عث ا،وا الث  
بال  ثثثم   ومثثث يوا ب حالثثث و ة،و ثثثم   وض بثثث،وا ليثثثا ي  ثثثال م   وعثثث وا اثثثا مهثثث  ،ثثثةوم 
اثثثأ،ه م يثثثن يثثث،ا اليثثث ا   الثثث ا ،بثثثةاهلل   ا  ضثثثا ب بالثثثة ليثثثا ال ثثثااق   و ثثثأياضا لن 

م يثثث ا اهلل   يلا ثثثا   ولالثثثم اهلل لثثثوةة  لن ل ثثثاا م كيثثثثث    ثثثار ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل،هال 
 ا .61الةض ضالا ب لةاايم ... "ع

ين مبا ،بةاهلل بن القبالا ك ضث  العثبة اثا  حام ،م  ايواا اليعميالني،ا ال
بثثة اليمثثم الثثة اعثث ه ى يل ثثا ا ثث   ي ثث ة و  مثثا ايثثا ال ثثااق ،ضثثه   ليثث  ال مالهثثس ،

االثثثثااو مثثثثواة ي ثثثث ة وابوك اللب  ثثثثا اثثثثا ال ثثثثااق ب ل ه الثثثث  واليض  ثثثثة ا  مثثثثوا ،ثثثثن 
ي ثثثثث ة ولثثثثثم البثثثثثق ي ثثثثثثه اي ،ثثثثثةة ممالثثثثثا وم ثثثثثا ي ثثثثثث ة اثثثثثا ةالثثثثثا الاثثثثث ثمالق عثثثثثثضس 

ما يثثث  م  ثثثة االتثثثه ابثثثاايالم بثثثن ا تثثث ا الثثث،ي لاتثثث  عثثثا يااعثثثت  ،بثثثة 271يثثثث/96ع
،بثة اليمثم ي  ويثً  لثم اللثال  الثال  ي ث ة اليمم ي  ايا ال ااق اأمبثا ابثاايالم بك ث ة 

اضه واهلل يث  كث ن يثن   "ا ،ا يو الة،و  ال  ضهعه والا ا له ويالس ال ااق ال ا لي  ة
 ا .66ع "احة للالك يضه يضا وللة ك ة ال  ا ح بم كم م بيثا ال،ي ك ة إلا
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ومة  يالثق  عال عثس ال مالهثس ،بثة اليمثم بثن يثاوان  اث   احثة م ة ثه يثو الحاث   
وعثثر الثلهثثا بثث لمالن والتثثةو   ا، ،  بثثه ليثث  لعثثار الحاثث   اثثا م ثثا لعثث اى ةالثثا بثثن ال

الايثث ام وا،ه  ثثه اييثثواا اك ثثة الالثثه  " ليثث  ب ثثة الثثة بمثث  ليالثثا اليثثبيضالن عثثاام اثثا 
الثثةي و   و بثث،الام اثثا اييثثواا وي الح يثثا ايالثثا اليثثبيضالن يثث  الن ال  ثثم الن  حثثة يثثن 

الثةي و اثا ال هثأ الةالثس ... واثا اييثواا  الض ك   ومة حكم ،مالثم ايالثا اليثبيضالن اثا
 ا .63اةي  ال  يواا      ثم ال يا اال   بالاله .... "ع

وك ن اة الحا   بلوله   " ... ول ياي ي  بمل  اثا ،لوبثس ايثا الي  ثالس يث  
يثثم ليمثثه   ويثث  ماثثال  حثثق ايثثا اله ،ثثس بيثث  اعثث حلو  اثث ن كثث ن م مثث  اول ثثم ال  ثث و 

الن  ب،الاًا   امالعوالضا ايالا اليبيضالن ي  عثمر ولالحثة االثه عااً  وا،ه  ا اول م اليهال 
ا وك ثثثثة الحاثثثث   اثثثثا اعثثثثها ك  بثثثثه لبالثثثث   تثثثث االس   بالثثثثا ،ثثثثن يثثثث،ا 62حثثثثةًا .... " ع

 اليومر يهم     

 ااااااابوأذاك ييومااااااااااااااااااااااااا ال تزول  وا اا إذا أنو لااااااااااااااااااااااااااام اتبع واتااااااااااااااااااااا ا

 ت ياااااااااااااااااااااو من االم  الذي ىو  وسبو ومو ألم ي بعم الخليفاااااااااااااااااااااااااااااا انا

 ومااااااااااااااااااااااااااااان لم تسولمو يأنا محو بو اسولم من سولاااااااااااااااااااامت من ذي ق ابا

 (47ي ومت  ليو يا الصبوح نواميو ) منك خطيئا إذا قو ف الحاااااااااااااااااااااااوج

البثثةو لن ال مالهثثس ،بثثة اليمثثم كثث ن الل ثثةي ب ل مالهثثس ي  والثثس بثثن لبثثا عثثهال ن اكثث ن 
كثث ن اضثثة  يثثن ايثثا التثث م الحبوضثثه  الثث   ا،عثث الً  يثث  مثثواة  واضثثوة  الاثثقا ل ثثم اي،ه

قوايم والهال ون ايا  كي  ك ن حعن الي  يمس ب هس ، يس للواة  وح تثال ه الكثاي م  والث
 ا .68ا،ا ايااوا والحااوا يا لعه كأ ةم و ع
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والواة لض  الهباي اواالس يه ةي  ان ،بة اليمثم بثن يثاوان مثةم الث  الكواثس وضثقا 
اا الض مس ثم ة،  الض ك ال  البال س اا و  الاله اللب  ا ال ابالثس يض ث  ماث ،س ويث،ح  

ة يثن  ا ،بة اليمثم  "وييةان   وال ل  ي تا ،ةوان ا لةم الاله ااًت وعالي  ايالًت ال
 ال ا الك  ة ،ةوان ال ا ،بة اليمم اليةحه اا م الةو يهم     

  ونوا حيا اال ض  زيز الحا من  موان
 يلم ي  وا  لا بعض بغى بعضيم باااااااعضوَ 
 (49والمويون بول  ض ) ومنيم  ونت السومات

اثثا كثثم  ثثثم امبثثا ،بثثة اليمثثم الثث ا لثثه   كثثم ،هثث وم ة مثث ا عثثب ي  س الثث ا لثثا  
لضثث  ة ممثث    اثثا ثمثي  ثثس ا مبثثا ،مثث  الكثث  بالن الثث ا   حهثث  يثثن ،هثث و يثث،ا لاب ي  ثثس 
وقالثثثةاي  اثثثا ،هثثث و يثثث،ا الثثث ا ،ثثثةوان  اا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ولضثثث  اثثثا عثثثب ي  س ويثثثو اثثثا 

 ا .34ثمثي  س" ع
الكواثس مبالمثس كضثثةو ويثن اللب  ثا اي ثاى ال ثا ال لث  ب ث  ال مالهثثس ،بثة اليمثم اثا 

اضوا ،بة اليمم ال  ،بةاهلل بن اعح ق بن ايت ي اأو   به بتثاًا ا ث   ومث ا ،بثة 
اليمم  " اا مه اا  ح ب م" ولمبا ،م  ،بة اليمم ق،الم مبالمثس بكثا بثن وا ثا و،مثال م 

 ا .31ا مبالس الةاوةالس وبه ُعيال  اامك ي  ،بة اليمم ،م  عاالا  ع
،بة اليمم اع ه ى ان الكعة ي،  اللب  ا يثن  ثتا يي   لةم البةو ان ال مالهس 

عال عثث ه اليبضالثثس ،مثث  الثثة،م اليثث ةي والي ضثثوي وقالثث ةو ب ثثن ،هثث و اللب  ثثا واثثا ضهثثك 
 الوم  لبةى ايح اام وال لةالا لق،ي و ي،  اللب  ا واا  تأض م بالن ابض و مبالم  م .

  ما الثثة تثث ة916-943يثثث/72-82ليثث  اثثا  تاثثس الولالثثة بثثن ،بثثة اليمثثم ع
 تا ثثثه ا عثثث ى اله وحثثث   ايعثثثتيالس اثثثا بثثثتة يثثث  وااو الض ثثثا بلالثثث ةو م البثثثس بثثثن يعثثثمم 
البثث يما وا وحثث   يحيثثة بثثن م عثثم الثلهثثا اثثا ال ضثثة وا وحثث   يوعثث  بثثن ض ثثالا اثثا 

ا . والبثةو ان كثثاو اله وحث    امثة لمةولثس ايعثتيالس 36تي ا ااااللال  وال  ايضةلك ع
اييثواا ،مث  الضتث ه   ال عثكاالس وا،هالث   الاضثة ليواًي ه  مس وب ل  لا   ار ي،  
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وااقام م   واييثواا التقيثس لت ثتح   الي  مهثس ااثًت ،ثن ،لثم يضعث ب ة ان اللثوم 
ال مالهس الولالة ب الةاق اييواا ،م  م ةو االته   و،م  اللب  ا وابعث     ،وي اليك ضثس 

 تيالس اا  مم اليض هق .الي يالقو  ض الاس ايض   اا  ال ا حلل    الاالول ايعثثثثث
-917يثثثث/143-141كثثث،لم الحثثث ا اثثثا قيثثثن ال مالهثثثس القالثثثة بثثثن ،بثثثة اليمثثثم ع 

م ا ال،ي ع ا ال ه و اا  ةيثس ايةااثه العال عثالس ال  يثس ي ثأثاًا بوثاور الةولثس 961
ما 917-919يثثث/141-77اثثا ، ثثة  و ثث لر عال عثثس ال مالهثثس ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثقع

س الث،الن لثم  كثن ل ثم عال عثس ث ب ثس ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ايالو، ة ال   هبالق عال عس لعتاه ين بض
ا الثث،ي ،يثثا ،مثث   ا اهلل ،ضثثهاثثا  وقالثث  ال هثث و ،كثثك عال عثثس ال مالهثثس ،يثثا ع ااثث

 ا .31 لةالم ال ه و ليع حلاله بالن الض ك ،م  اع ك الحق وال ةا ع
وي ومثثثة اةى ضلثثثم ،ه الثثث  الضثثث ك اثثثا  تاثثثس القالثثثة بثثثن ،بثثثة اليمثثثم الثثث  حثثثة

ااهااب   اا ،ةة ين ايي  ا ايعثتيالس    ثا  ،مالثه ال بث ك بثن الولالثة بحيثم 
وتثث ال س ايثثا حيثثم وبتثثالا بثثن الولالثثة بلضعثثاالن و،يثثا بثثن الولالثثة بثث ياةن والقالثثة بثثن 

 ا .36عمي ن بهمعهالن اعيا القالة الض مم ع
م ا بملث  966-961يثث/163-143واا قين ال مالهس يت م بن ،بة اليمثم ع 

عثثتيالس لم ثث  ا عثث ى ل ثث    اك ضثث  الح اثثس ي عثثس الثث  اثثالل مثثوي ويثث،ا اله وحثث   اي
الح    ال  الي ا والعتح   اك ن ال مالهس ال ار ،ماله اييواا كأ،هال   لماضثة  ولثم 
الكثثثن يلثثثةاا ال هثثث و واحثثثة   ا، كثثث ن ،هثثث و بضثثثا يثثثاوان يثثث   ا ةالضثثث ا ويضثثث م ،هثثث و 

ه   واثثثثثان ليبالثثثثثةي الةولثثثثثس   ا، كثثثثث ن يتثثثثث م الهثثثثثان ،هثثثثث و لثثثثثب ن تثثثثث ااو االتثثثثث
لميح ثث االن   وك ضثث  الةولثثس  يضثث  ال هثث و ليثثن لالثثة احثثةى حاكثث   الي  ااثثس لمعثثمهس 

 ا .33اييوالس و تهة اعيه ين ةالوان ال ه و ع
ين كا ،لم ضع هال  اللوا ان ضو م ال ه و كث ن يا بهثً  ب لواث  ال ث م لمةولثس 

يبالثثثةالن واي بثثث ى ايعثثثتيالس   والم ثثثة ةواًا كبالثثثاًا اثثثا  ثبالثثث  العثثثمهس والحكثثثم وقالثثث ةو ال
 لمةولس .
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 املبحث الثاني
 اجلانة االجتماعي

كث ن لي  والثس ةوا اثا حثا ب ثن ماث ال  الثَةالن  الثة كث ن ل بثة اهلل بثن ا هثثا 
،م  ي  والثس اثا كثا عثضس للثر الثر اثأا ي  ،مالثه اثا ب ثن ايومث   َةالثن  يعثي  س 

وم ،مثث  للثثر اثثألل ،مثث  ،بثثةاهلل بثثن ا هثثا الاي  ثثه   اهمثثة يثثض م ال االثثي لحثثالن اللثثة
ي  والس االعأله ان العمهه تال ً  ين ال ه و   امي  مةم ،م  ي  والس م ا له   " ةالثن للثل 
،مثثَا الاي  ثثه   الثث ا لثثه ي  والثثس وكثثم يثثو ة مثث ا    يعثثي  س للثثر ... " الاثث ي  ،ضثثه 

 ا .32وم ا ي  والس   " لن ا لر للر ع أ الم اا وم    " ع
ه يثثن الب ثثثاو اثثثا بضثثث و ةاا  والثث،كا ان ال مالهثثثس ي  والثثثس عثث ،ة ااثثثًت اثثث و الالثثث

ا وي،ا ال ضا ان ال مالهس لضهق ايثواًي لتثااو يث  39بأثضا ،تا الر ا،ى ين ال تة ع
 لااة  ي،ا الااا .

ويثثن ضهلثث   ال مالهثثس القالثثة بثثن ي  والثثس ل بثثةاهلل بثثن ا هثثا لضثثه ااثث ر ا  ق ثثه 
ة للهثثثثثثثثثا للثثثثر ال ا ك ن ال مالهس ي  والثثثس ال هاله اال ي  وك ض  ع ي  س للر اأ،هثثثثثث   القال

 ا .38ةايم ع
ليثث  ال مالهثثس الولالثثة بثثن ،بثثة اليمثثم   ا ضثثةي  اثث و الثث  يكثثس  هثثة ب ثث   هبثثس 
ب ثثااو اال ثث  الو،الثثة وال  ةالثثة   و،ضثثةي   ثث ا ب ااثثه له ثثم الضثث ك وض ثثة اليوا ثثة   ولثثم 

 ا .37الأكا يو وا ا   لة بن ،بة اهلل اللعاي يعبوًي ،م  اليوا ة ع
لولالة بثن ،بثة اليمثم الث    لثة بثن ،بثة اهلل اللعثاي والثا يكثس وب ي ال مالهس ا

بثتثالن للر ةالض ا اااب   ه  ل   وا م  ،م  ب ة الك بس و،م  ا عث هالن ال ثا 
 ا .24ةا م   و،م  ا اك ن واليالقاة ويو لوا ين ،يَة البال  اا ايعتم ع

ال قالثثق  وك ثثة الولالثثة بثثن ،بثثة اليمثثم وكثث ن يلايثثً  ب لبضثث و الثث  ،يثثا بثثن ،بثثة
والثا اليةالضثس بحهثثا ايض ث ا ب ليةالضثس   وكثث،لم لضهثق الولالثة ،مثث  يعثاة ةيتثق عثثب الن 
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للر ةالض ا و،كا ابو م ا اعي ،الا بن يحية ان الولالة اضهق ،مث  اليعثاة ااب ي  ثس 
 ا .21 ضةوق وكا  ضةوق االه ثي ضالس و،تاون الر ةالض ا ع

الاعثثوا ع يحيثثة  ثثم  كيثث  ليثثا ال مالهثثس الولالثثة بثثن ،بثثة اليمثثم ب يثث او يعثثاة 
اهلل ،مالثثثه وعثثثمم ا وبالثثثو  لقوا  الاعثثثوا ع ،مالثثثه ال ثثثتو والعثثثتم ا ا، يثثثةم اليعثثثاة 

يثثث بأة ثث ا حاثثا 88والبالثثو  وليثثا ال مالهثثس والثثا اليةالضثثس ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثق عثثضس 
لقوا  اعثثوا اهلل ع  ثثم  اهلل ،مالثثه وعثثمم ا اثثا يعثثاة اعثثوا اهلل وان التثث اي يثث  اثثا 

كثثون يثث   ا ،ااى اثثا يثث   ا ،ااى   وال ثثار اييثثواا التقيثثس يثثب ا  وضواحالثثه ح ثث  ال
 ا .26ي ي م البض و واق ي  لااة ال مالهس الولالة ع

كي  يضل ال مالهس الض ك ال ه و ول،ه  الياث،ويالن ومث ا   " ي عثألوا الضث ك" 
 ا .21وا،ه  كا يل ة   ةيً  وكا ااالا م  ةًا ع

 مالهس عمالي ن بن ،بة اليمم  ا، وين الاواضة ايا ي ،الس اي اى ي م م به ال
اعث لةم ااثثًت يثثن ايثثا اليةالضثثس يثثن بضثثا عث م ،بثثةاهلل بثثن ،ثثور بثثن ابثثا ،ثثور  اأ ثث، 
ي،ا الع هعا يضثه ،ثن لحثواا اليةالضثس وايم ث    اا ثا العثأله ،ثن ةاا ةاا ح ث  و ثا 
الثث  ةاا ابثثن بثثةالا بثثن وامثث و ال قا،ثثا   وكثث ن لوالثثة  الثثة اثثا م ثثا ال مالهثثس ،ثيثث ن بثثن 

ومثثة وثثن لن ال مالهثثس عثثالبا ،  ولكثثن ال مالهثثس ب ثثي الالثثه ب يعثث  س ةالضثث ا  ،هثث ن عانا
 ا .26وو ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر ،ماله ثال ة بال ن ع

واثثا  تاثثس ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثق اعثث ضكا ل،يثث ا ايثثا بال ثثه وعثثي ي  يوثث لم 
وك ة ال  ،ي له ،م  ايي  ا " اي  ب ة   ا ن الض ك مة ا  ب م بثتو وتثةو واثوا 

احكثثث م اهلل وعثثثضن عثثثال س عثثثض    ،مثثثال م ،يثثث ا العثثثوو   مميثثث  م ثثثةوا الحثثثق والااثثثق اثثثا 
وايحعثث ن   ويثثن اااة الحثث    ا امثثوا ،مالثثه ،هثث و    ح ثث  ال ا ثثق يضثثه   وي  حثثةثوا 

 ا .23حةثً  اا مه  و مة ح    باياوضا ... " ع
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وا،هثثث  الثثث  بضثثثا ي تثثثم ال يثثثك واة اثثثةكً    وكثثث ن ي  والثثثس مثثثة امه  ثثث  الثثث  
الثث،ي ويبثثس الثث   ابالثثه ،بثثة ال قالثثق اواث ثث  ،يثثا يضثثه   ااةيثث  الثث  ولثثة ا هيثثس يثثاوان 

وبلال  اا االةال م ح   يااو ال مالهس القالثة بثن ،بثة اليمثم الاثب    كث،لم اة ال مالهثس 
،يثثا عانا يثثةاال  الضثثواوق والي ااثث ن والعثثحا   واة ال هثث و ،مثث  مثثةا يثث  اعثث حق 

العثثضس   كيثث  ابلثث  ،يثثا عانا الااثثا يثثن العثثضس وواي ال الثث ي  ،مثث  يثث  اثثا  بثثه 
امثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه ى ال ثا امه  ث  ايثا بال ثه وال هث و اثا التثاق لثم الضل ثه   وقاة ليثا التث م 

 ا .22اا ا،هال   م ،تاو ةض ضالا ع
كثثث،لم اثثث و احثثثة ا ثثثح ة ال مالهثثثس ،مثثثا عانا الثثث  ،يثثثا بثثثن ،بثثثة ال قالثثثق 

  ه ال ا له   ال  ايالثا اليثبيضالن عانا ويو ابو ههالا بن وا مس التكو ين اضله ى ،ه
  لثثثثم يض  ضثثثثا ،هثثثث  ا ة الثثثث ا لثثثثه  بملضثثثثا اضثثثثم  ثثثثلم  عثثثثالهم   وتثثثثحة  عثثثثض ضم   
وض م  ع يم   والمه  موعثم    ض وثا اييث م اللث  م ح ث  ال ثا    اث ،ا  ثا  واث م 
 ،هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث وم الثثثثث ا   ان اهلل عثثثث  مم ،ثثثثثثن يثثثثثثث،ا   ا عثثثث حال  ،يثثثثا عانا يثثثثن يثثثث،ا

 ا .29ول،ه   ع
اي م ال مالهس ،يا عانا بأةاو ي وا القوا  ين بال  الي ا لين لم العث هال  
 ثثواالا ،لثثم   ويثث،ا وااثثل يثثن ك ثث ة ،يثثا عانا اثثا يعثثاة الكواثثس اللثثوا   " يثثن 

ا . ويثث،ا ا ضثثة 28ك ضثث  ،مالثثه ايي ضثثس ي اللثثةا ،مثث  اةا  ثث  اثثأ،هو  يثثن يثث ا اهلل " ع
هثثس ،يثثا عانا ين ا ثثتحه ال ومثثر ،مثث  ي ثثم اثثا ا ثثتح اليا يثث  يثثن مبثثا ال مال

 ح ثثالن ابض  ثثه بثثث لقوا  وابيثث  ان الي ثثا الكثثثون ،  لثثً  لثثب ن الهلثثثااو اثثت العثثث هال ون 
الثثثثقوا  ويثثثث،ا التثثثثكا يثثثثاةوة االاثثثث با ،مثثثث  ابضثثثث و اليا يثثثث  والحهو ثثثثم يثثثثن ايضحثثثثاار 

 والهع ة.
كي  همة ال مالهس ،يا بن ،بة ال قالق عانا ين القالة بن الي مثة اعث اا ى 

ال ا ك ة ب   ال  ال مالهس عمالي ن بن ،بة اليمم و لةا ي  بثالن ااب ثس يتالثالن  اييواا
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ال  ع س يتالالن ةايم ومة اا ة القالة بن الي مة مث  ًت   " كضث  يثن عثمالي ن واليكث ن 
ال،ي مة الال  واضي  ك ب  ال  عمالي ن ي عثي  الضث ك بثه   ومثة ،ميث  ان عثمالي ن لثم 

ا يثث  لاثثة اثثا ايثثام اي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكايثثه   الثث ا ،يالكثثن لالأ ثث، اثثا تثثاو عثثي   وي بثثأيا ا
 ا .27حبعم اأ ق اهلل ... اأض   حلوق اليعميالن وي الع ضا  اك   " ع

وي،ا الةا ،م  الحام ،م  ايواا اليعميالن ويح عثبس ال يث ا وال أكالثة ،مث  
  ولثم الكثن يضث م   ث ون اثا يثثا يكث،ا  ااواو  اا   بي  الااا اهلل عثبح ضه   ث ل 

ايثثوا   ثثم ي ثثثالا اليعثثميالن   والثثثةلالا ،مثث  ،لثثم لن ال مالهثثثس ،يثثا عانا ااثثثن 
همة  لةم به ابن القالة ي مثة بثن القالثة ياثا ال هثو ،ثن والثة  ،ضثةي  اث و يث  واثة يثن 
ايثثا  اعثث ن ي تثثه ً  و،ثثان ،مثث  ال مالهثثس ان ال حيثثا اثثقو يثثن اليثث ا الثث،ي ك ثثة بثثه 

الي ن بثثن ،بثثة اليمثثم الثث ا ،يثثا   "ي اي ان  حيثثا ايالثث  يثث   عثثأله  الثثا ال مالهثثس عثثم
 ا .94لالأ  ... ي  ااة اي ل ،  بايال  الي ا " ع

واثثا عثثال ق الحثثةالي ،ثثن اي،هالثث   ايثثا ال مالهثثس ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثق والثثا 
ي ثثا االثثثوة بثثثن تثثاحبالا بقالثثث ةو ل،هالثثث   الضثث ك ، يثثثس وللحثثثق ييثثا ي ثثثا  يعثثثس 

ايثثا بيعثث ،ةو الل ايثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالن ب يعثثس و،تثثاون الثثر ه وكثث،لم 144اير اثثا عثثضس 
 ا .91ةالض ا ع

كثثث،لم واثثثة التثثث ااو يثثثن اللب  ثثثا ال ابالثثثس الثثث  ال مالهثثثس ،يثثثا بثثثن ،بثثثة ال قالثثثق 
عانا واكثثثاي م    الثثثة ،كثثثا ان التثثث ااو كثثث ضوا اللهثثثون ،مثثث  بثثث ة ال مالهثثثس و،ا  الثثثوم 

    ة ا ،ماله الت ،ا ااالا واضتة  م الةو يله  
 اااااااااااااااااااااااعل الخاليا لالموم العومل  ان الذي بعث الناااااااااااااابا محمماً 
 حتى ا  ااااااااااااااااااوى يأقوم ميل الموئل  وسع الخااااااااااااااالئق  ملو وويوؤه
 ( 72والنفس مولعا بح  العوال ) أنا أل ااااااااااااااااااااااااااااو خي ًا  وااًل 
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الث ا لثه ال مالهثس   " الث  ااالثثا يث  لاى لثم االيث  ي يضثث  حلثً  اثاة  ،مالثه ااالثثا   
"بمثث  الثث  ايالثثا اليثثبيضالن لضثث  ابثثن عثثبالا وي لهثث  اأ،هثث   ال مالهثثس يثثن  ثثمة ي لثثه ي  ثثس 
ةايم و ا  ااالا يعاوا ال ا له الت ااو ي  وااوم ة ال ا   ي  العوبكم  ااث  يثن 

 واليض  الت ااو" وم ا له م الةو يهم      ،ضة ايالا اليبيضالن ويو ال ها الهلااو
 (73وقم  ون  يطونا من الان  اقيو)  أيت  قى ال يطون ال تستع ه

ا ا اهلل ،ضثثهويثث،ا الثثةا ،مثث  ااثث  التثث ااو ال ثثاة ،ثثن ال مالهثثس ،يثثا عااثث
 و،ةله واحع ضه لميا ي  بي  مر  وا   ه .

عثالن احثوال م ومة اي م ال مالهس ،يا بن ،بة ال قالثق بث ليقاا،الن يثن  ثتا  ح
وااث  الاثاا ،ثض م   واوي اثا ،لثم ان اثالل يثن ايثا التث م يثا بثقاى احثة الااثث ا 
اأاعثثة  اييثثا الثث،ي ةاثث  يثث،ا الااثثا الثث  ان التثثكو الثث  ال مالهثثس ا واثثه ،تثثاو اير 
ةايثثم   ااثثًت ،ثثن اللثثاون القاا،الثثس ال ثثا مثثةي   الثث  اليثثقاا،الن  ا، اثث و اثثا اعثث لس 

ين ك ض  ،ماله اقالس اا ه  لااثه اأعثمهه يث  اللثوى ال  والا ال ااق   عع ان اضوا 
 ا .96به ،م  ،يا اااه   اأض  ي ضاالةيم ل  م وي ل  يالن اا ع

يك،ا ا ن عال عس ال مالهس ،يا بن ،بة ال قالق ك ض    عم ب لمالن والااق بأيا 
 اليح  االن و،يا ،م  ا، ال  م   ويض م تثواية كثالثاو ،مث  ا،ي لثه واضا قا ثه يض ث  ثثثثثثثثثثث
ةاثث  الثث  ااثثا يعثثكالن اتثث ة  بثثه الح اثثس   اثثان لثثه ول ال لثثه  يعثثي  س ةالضثث ا ح ثث  
ال ثا  ،هث و    وكثث،لم   ثم ال مالهثثس ،يثا عانا ةاا يه ثث م الهلثااو واليعثث كالن 
وابض و العبالا   ولم الك هثا ب ي، ضث و بث لهلااو احعثة بثا اي ثة  ا، ال ثه الث  اليااث  

اةا ثثوا الثث  كثثا ا،يثث  اثثا  التثث م   " او،وي ال  يثث   وايال ثث م   ا، ك ثثة الثث  اي ثث 
 " الةالوان او يل ة او ين به ا ل  او ين به قي ضس  حوا بالضه وبالن اللالث م الث  ال ثتو

 ا .93ك،لم اي م ،يا ع انا ب لل ايالن وايا بلا و الةالن ،ض م ع
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كيث  مث م ال مالهثس ،يثثا بثن ،بثة ال قالثق ب ل ةالثثة يثن اياثااوا  الل الثس يض ثث  اة 
    يثثن يثث،  اياثثااوا  مثث م بثثاة اليوثث لم يثثن لثثةن ي  والثثس الثث  ان الحلثثوق ي ثثح ب 

اعثث  مر اثثأ ا  يثثن االثثةي واثثثس ي  والثثس وابضثثه القالثثة حلومثث  واةيثث  الثث  ايم ثث   وايثثا ان 
 قكثث  ايثثثواا اليوثث لم ال ثثا اةيثث  يثثن بالثث  اليثث ا  ض ثث  ال بثث  ،ثثن ايم ثث  عثثض الن ولثثم 

 ا .92 قك  ع
ااثثث ا واضيثثث  تثثثيا الضعثثث و   ا، ولثثثم الل  ثثثا ،هثثث و ال مالهثثثس اييثثثوالالن ،مثثث  ال

اثثث و  ايثثثالو يثثثن ال ثثثااق الثثث  ،يثثثا بثثثن ،بثثثة ال قالثثثق عانا ومثثث ا   " يثثث  ح ا ثثثم ة 
ال ل    ايالو ين ايا ال ااق لا  يك بض   كعا كعة   اا  م اب لا حعن ضوام 
ل ن ال ا ،يا عانا  " كعا كعة والبكا " اثأ ، الثةواو واللاهث ك وك ثة الث  والثا 

هثث و اميثث  اثثان ل اب ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس اعثث هقي  الهثثاح اثثة،  لثثه ااق ثثه ال ثثااق اهثثان ل ثثن ،
 ا وي،ا الةا ،م  اي ي يه بتأن اياايا وبض   ن .99 الاًا ع

عانا ب يضهثث ق ،مثث  لعثثاى اليعثثميالن يثثن بن ،بثثة ال قالثثقوايثث م ال مالهثثس ،يثثا 
هضهالضالس كيثث  ايثث م بالثث  يثث ا اليعثثميالن   ا، ك ثثة ك  بثثً  الثث  اعثثاى اليعثثميالن اثثا اللعثث

ب لعثثاض و اثثا عثثاون اليعثثميالن بعثثبة اثثام او م ثث م   ا، ايثثا با،ثث ال  م وايضهثث ق 
،مثثال م كثثث،لم ليثثث م ،يثثثا عانا ب ليعثثث ااالن وابضثث و العثثثبالا اثثثأيا ،ي لثثثه ببضثثث و بالثثثو  
الاثثال اس ،مثث  الهثثاق لا، الثثس اليعثث ااالن وال  ضثث     وايثث م ب لحاثث   وايضهثث ق ،مثثال م 

لالثايم   وايضهث ق ،مث  اثم امث ة اليعث  بةالن   وايث م االاثثً  وا، الثس اث اله م واالضث و ا
با، الثثثس ال ميثثث و واضهثثثق ،مثثثال م اييثثثواا لكثثثا ال هاالثثثوا لثثثة،وو الضثثث ك و  مثثثالي م   ح ثثث  
ايهه ا ال ل ا حةة ل م يبملً  يثن اليث ا لالعث  الن بثه ،وويثم ،مث   ثابال  م   ااث اس 

ا . يثثثن يضثثث  البثثثةو ان 98الثثث  بضثثث و الياااثثثق ال  يثثثس وحهثثثا ايبثثث ا و تثثثالالة اليعثثث اةع 
ال مالهثثثس ،يثثثا عانا ايثثث م بايثثث  ا ثثث   اييثثثس يثثثن اللب  ثثثا ال ابالثثثس   يض ثثثم اليثمثثثون 
مبثثثثث  م م كثثثثث لهلااو واليعثثثثث كالن واليح ثثثثث االن والهثثثثث ايالن وال اثثثثثقو   واليااثثثثث  والتثثثثث ااو 
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وال مي و   ويع ،ةو التثب ة ،مث  الثقوا  وبضث و الياااثق ال  يثس ل ثم   كثا ،لثم التثكا 
،يثثثا ع ان ا  اثثث   اللب  ثثثا ال ثثثا ك ضثثث  الل لبالثثثس يض ثثث  اااثثثالس ،ثثثن  يومثثثر ال مالهثثثس
 عال عس ال مالهس .

وين اييثمس اي ثاى مثةم ااثا يثن الب ثاو ،مث  ال مالهثس ،يثا عانا اث ومم 
ال  ال مالهس ين ،ةي بن ااهأو الهقااي ، يمه ،م  الب او اا لان له ال ا ،يثا   

  اي  اض  ك ب  لثه ااثًت ،ثن و ثال ا   " اي  واهلل ي  ،قض  يضه ا  ب ي ي ه العوةاو 
لضه ين ل  م ببالضه ،م  حق يثو لثه اعثمي ه الالثه   ثثم مثة ،ضث م الثا ... " اثأيا ،يثا 
عانا باة اااه الاله   وك ة ب،لم ال  ، يمس ،ةي ين لاهأو وا،ه  الااا ع الن 
ةاييثثً  يثثن بالثث  اليثث ا ،ثثن ضهلثثه الهاالثثق   ثثثم ا،هثث   كثث،لم يثثن ي لثثه ال ثث م  يعثثس 

وم ا لثه ،يثا عانا   "  ث، يث،   يعثس ةاايثم يثن يث لا اكثا ب ث  لحيثً  ح ث   ةاايم
 ا .97 اا  ال  ليمم ان ت و اهلل " ع 

ك،لم ا و ااا ين ايا ا،ابالا ن ال  ال مالهس التكو الاله ين   ثار ، يمثس 
،م  ا،ابالا ن ال ا   " ال  ايالثا اليثبيضالن   ا،كثا بيلث يا يث،ا بثالن الثةالم يل يثم الثةًا 

  حالثثي ي التثثلا اهلل ،ضثثم االثثه كثثثاو يثثن ال   ثثم يثثن ال ت ثثق يثثن الثثوم  بثثالن الثثةي اهلل
 مل و بت ثلس ين ال يا وي بااوو ين ال،ضة   م ا ابك  ،يا ثثم مث ا لثه   يث  ح ا ثم 
  ال ا ان ، يمم بأ،ابالا ن ،ةا ،مثا  اأ ث، يضثا اثضث  ،تثا الثر ةايثم اا م ث  اثا 

ثثثثثثثثثثثثثثث ي   امالثثاة ،مالثثه ثثثم ااعثثمه يثث  بالثث  اليثث ا الثث ا ،يثثا   لك بثثوا لثثه العثث ،س الثث  ،ثثث
 ا .84الباالة" ع

ح   ان ،يا بن ،بة ال قالق ايا بهان ،ه و ال  ايا العثاون واث و اثا 
ك  بثثه   " يثثن كثث ن ال  بثثً  ماالثثة اللالبثثس اثثأ،ه ايثثا ةالواضثثه ويثثن كثث ن يضلهثث  اللالبثثس   

،مثث  حال  ثثه اثثأ،قا ،هثث و  الثث  ان اللثثةم او الثثأ ا ض الثثه او الوكثثا ،ضثثةم بوك لثثس ببالضثثس 
ا . وبثث،لم احالثث  ،يثثا عانا عثثضس ال هثث و ايعثثتيا ال ثثا 81اأةا ثثه الثث  وكالمثثه " ع
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ك ضثثث  اثثثا ، ثثثة ال مهثثث و الااتثثثةالن و، ثثثة ال مالهثثثس ي  والثثثس   وبهبال ثثثس الحثثث ا ان يثثث،  
العال عس ك ن ل   ياةوة االا با ،م  اليا ي  ايعتيا   واعث ه ى ان الكعثة ممثوة 

 الض ك وال الة الحق ال  ض  به .
 ن ل ثث،ا الثثض   ال ثث ةا الثث،ي عثثمكه ال مالهثثس ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثق اثثا  وقالثث  كثث

ايواا اليعميالن  وحاي ن اللمس الي يكضس ين ايعثاار   وا ثبل يث  ال ثار ،مث  اثاة 
ين ي،  اله ثس الي يكضثس ال ثار ،مث  ال تثاا  يثن اليعثميالن او ثا اليث ا ال ث م الث  

 ا .86ا    يين لم الكن ال ا الال   ين مبا ع
اثثااوا  اي ثثاى لم مالهثثس ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثق لضثثه ا ثث، بثثاة ال هثث و يثثن اي

،م  ال،الن حايوا يضه او ح،ا  اعي بيم ين عات ه   يعب ة ي  مهثس الثة اة ،مث  
،بثة اليمثثم يحيثة بثثن قالثا ،هثث و  ومثث ا ل يثا بثثن ،بثة ال قالثثق" ... الث  ايالثثا اليثثبيضالن 

ا وايثثا ان ال ثثا  لثثا ، ثال  عثثضوا  ... وحايثث  ،هثث و  " ومثث ا  " اثاة ،مثثا ،هثث  
 ا .81ي  يا  ين العضالن " ع

كي  اان ال مالهس ،يا بن ،بة ال قالق  يثا العثاون ا،هالث     وكث ن ل ثم 
عثثاا يعثث لا   الثثة ،كثثا ابثثن عثث ة ،ثثن الوامثثةي ،ثثن ابثثا بكثثا ابثثن حثثقم مثث ا   " كضثث  
ض ا  ةالوان ايا العاون اال ااون ال  ا،هالث  م بك ث ة ،يثا بثن ،بثة ال قالثق " ومثة 

 مالهثس ييثا العثاون يا بثً  تث االً  مثةا   يعثس ةاايثم حعثة يث  اث و اثا ك ث ة حثةة ال
ا . ويثث،  العال عثثس 86ال مالهثثس الثث  والالثثه ،مثث  الكواثثس ،بثثة الحيالثثة بثثن ،بثثة الثثاحين ع

 ك ض  ل   ياةوة االا با ،م  اليا ي  ايعتيا .
ولم اللر ال مالهس ،يا بن ،بة ال قالق ،ضة حة لع اةاة اييواا ين بضثا ايالثس 

اةيثثثث  الثثثث  بالثثثث  اليثثثث ا اليعثثثثميالن   بثثثثا ال هثثثثو  هثثثثوو ا ثثثثاى وال مثثثثن يبضثثثث و اييثثثثس و 
ايعتيالس ان كا ين له حق ،م  ايالا او اي ،س ين بضا ايالس لو لحله يضه يوميس 

 ا .83اماللةم ب لبالضس لكا الاة ،ماله حله ع
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ويثثثن  كثثثاالم ،يثثثا بثثثن ،بثثثة ال قالثثثق ان قاة ،هثثث و الااثثث ا للهثثثالن للهثثثالن تثثثار 
ة ،لثثم اضثثه كثث ن ال هثثا ليثثن اللثثم  ةيثثس ي  بثثاو لتعثثتم او  مابثث و ال هثث و وكثث ن عثثب

 ا .82الاعوا  م  اهلل ،ماله وعمم ين بضا ي تم الة     م ب لكثالا ين البا ع
ك،لم ايا ال مالهس ،يا ع انا ب لةالم ي وض   ي لالس ييثا الثالين   ا، ك ثة 

  ثثس الثثثر ةايثثثم الثث  ، يمثثثس ،ثثاوو بثثثن يحيثثثة العثث ةي بثثثثثثثثثثأن ال هثثثا يثثن بالثثث  اليثثث ا ي
لمل ايالن وي   ها يض   ين ك ض  ةال ثه اثا عثار و بث،الا   وان ال هثا يثن  ثقو  او 

ا . وكثث،لم ان ال ثثا  ي  ثثس 89اب ثث ى ،ا احثثم اأ، لثثه او  ثث اا ا ثث  ،مثثا يثث  اثثا الةالثثه ع
الثثثر ةايثثثم ا ثثثاى يبضثثث و العثثثبالا   وان الثثثأيا ايهثثثً  يثثثن ،وي الثثثةالن والحعثثثبس والضالثثثس 

االثق الحثث     اثثت  الثة،و يضله ثثً  بثه يثثض م وي يحعثثواًا  الحعثضس ان الل ثثةوا ب ث  ،ثثن ه
وييثثا يثث اًا اي قوةو    وي اااثثًت اي حيمثثو    وي ، االثثً  اي كعثثو  ان تثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث و اهلل 

ا   وي،ا الةا ،م  احع ك ال مالهس ،يا بثن ،بثة ال قالثق 88ا ن الح    الا العبالا ع
 ة الهلالاو .بااواو ا، ضس ليا البت

-966ه/162-163واثثثثا ، ثثثثة ال مالهثثثثس الولالثثثثة بثثثثن القالثثثثة بثثثثن ،بثثثثة اليمثثثثمع
ما اأضثثه قاةو اثثا اوا ثثة ايثثا ايي ثث ا ايال ثثً    ا، بمثث  ،تثثاو ةاايثثم ويثثضل ايثثا 961

التثث م ،تثثاو ةاايثثم ا ثثاى واثث ،ه  اي،هالثث   وال بثث   يماب  ثثه الثث،الن مثثةيوا ،مالثثه 
لو    وكثث،لم  ثثألالر ممثثوة ايثثا يكثثس وا،مضثثوا يعثث ضة  م لثثه واكثثام كثثا يثثن م ثثةو  وعثثأ

واليةالضثثثس واع ااثثث يم وا،ثثث ة الثثثال م ااقام ثثثم وحلثثثوم م الي لالثثثس   كثثث،لم يثثثن ا ثثثتح   
ال مالهس الولالة بن القالة ب لقاا،س و وعال  ام س اياااا ال ثا  ثقاى اثا ال ثالر وقالث ةو 

الاعثثثثثوا يض ثثثثث  عع اعثثثثثا  يح  ثثثثالم   وااثثثثث  ااثثثثثا ال ثثثثث يمالن اال ثثثثث  كثثثثث،لم امثثثثث م ب ثثثثثن
 ا .87عالولالةاا

وي،ا الةا ،م  اي ي م ال مالهس الولالة بن القالة بأحواا ا،ال ثه اي ي يثً  تث يًت ا، 
واع  الببع و والا ه و وال اقو والل ،ةالن واليكهواالن ين ايا الت م ووقى الي وضث   

 ا .74وال ةاال  ،م  اهه ل م ع
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  ة   اخلامت
لال ثث  البحثثي ا  و ثثا ااثثا ض  الثثس يثث،  الةااعثثس ي بثثة يثثن ،كثثا ايثثم الض ثث    ال ثث

 ويا كي  الما 
اعك وموا،ة اا كالهالس  وقالث  اييثواا ،مث  اليعثميالن و   ثس  ال ه و وا 

ا واثثثق ا اهلل ،ضثثثهاثثثا  تاثثثس ،يثثثا بثثثن ال هثثث ة عااثثث   ا،  هثثثوااليل  مثثثس و،ثثثوا م م 
ا والعثبق اثا ايعثتم م  اهلل ،مالثه وعثمميب ةأ وا وا ايي   اللاابس ين الاعثوا ع ث

وًا حعثثضً    و ي ثثم ،ثثن ،لثثم واثث  ةالثثوان ،ثثار بثثةالوان وليثثن ابمثث  اثثا ايعثثتم بثثت
ايثث  ر ال هثث و ا ويثثن ايعثثك الوااثثة  وا  ويضثث م يثثن ال هثث و يثث  العثثي  ع تثثا ةالاضثث
يضل تار ال ه و ان الكون ابثةى بعث لس اثا الحثاوة ااثًت ،ثن ب ثن اي،يث ا اا 

 ايةااالس .
 م ا ا عث   يض اث،967-221ه / 116-ه61ولي  ا و  الةولس اييوالس ع 

لثثم ال ثثواض  ال مهثث و اييثثوالالن اثثا االثثةاق  يثثضل ال هثث و ب ياثث اس الثث  ةالثثوان الاضثثة   ا،
اييواا ،م  كثا ي الوهثة كالث ن الةولثس والحث او ،مث  ال تاثس اييوالثس ووحثةو كال ض ث    

 والحة ين حاك   الي  ااس ال ا  ع  ةر اللا و ،م  الحكم اييوي .
  ى عال عثثس كعثثة ااثث  اللب  ثثا بثثالثث  ا ال مالهثثس ي  والسعااثثا اهلل ،ضثثها ،يثثة

الةولثثثس اييوالثثثس واعثثث لاااي    كيثثث  حثثثةي اثثثا ال ثثثااى بثثثالن  وكثثث ن ال ثثثةر يض ثثث   ثبالثثث 
 اللب  ا ال ابالس اللالعالس والالي ضالس .

ك ن ي  والس الكعة كب ا الق،ي و اا اللب  ثا ال ابالثس   كيث  حثةي ،ضثةي  واثة 
 الاله مبالمس  يالم واكاايه لابع     ويضح م الاوا ق .

  ب ثة اع  ةم الي ا ل  هالس ب ن ال ض  ثا اليض و ثه لم تاثس اييوالثس ك،لم 
ان ثبثث  ،مال ثثث  ال ثثثايا ،مثث  ال تاثثثس بلالثثثس اللاثثث و ،مال ثث    ويضثثث  عثثثالكون ةوا اليثثث ا 

 ي يً  اا الا ضة العال عا .
ة ثا ةوا اليثث ا اثا الا ضثثة العال عثا يثثن  ثتا اعثث  ةايه يثن مبثثا ال مالهثثس 

وين اييثوا ايالا بالثس اثا اعث  ةام اليث ا    الس ال  ة اتالل ابضه القالة لوي ي  والس اا 
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يا اليع ،ةو اا ما و الةالن يثمي  ح ا ل ياو بن القبالا ،ضةي  ح ا ،م  ي  س 
ن العثثمبال   يثثو اعثث  ةام اليثث ا لحايثث ن  ثث حب   يض ثث  لعثثبة ي ثثالن ثثثثثثثالثثر ةايثثم   وي

  ا   ال مالهس اييوي .
  يثثن  اثثا الحثثاوة   ي ثثمال ه الثث بثثالن يثثن  ثثتا الةااعثثس ان عثثتح اييثثواا و 

ا، الكون ةواي  يكيًت لمويو وال أالالثة لثب ن  الضهوك    تا ا،ة اللموة وال أثالا اا
الت  ال   ،ا  الثلا العال عا وايا ي ،ا   وال لثاة الال ث  عالحعثم اييثوا ل ث لل 

 ال تاس اييوالس .
الاثثة ان  واضيثث  اييثثواا   ار اثثا ا،هثث وعثثا ي ب لثثم العثثيل ال مهثث و اييثثوالالن 

الكثثون ا،ه   ثث  الثث  يعثث حلال     وبيثث  الحلثثق ال ثثةر اليااثثوا يض ثث    يثث  ياا،ثث و ،ثثةم 
 .ي  لهس التاى ايعتيا 

كثث،لم يثثن اليثثاةوةا  اثثا ا،هثث و اييثثواا الثث  اليح ثث االن والهثث ايالن والهلثثااو 
م  وايال  م ويع ،ةو اياايا   واع  ةيوا اييواا اا ،يمالثس بضث و يعثاة الاعثوا ع ث

ا اثثثا قيثثثن ال مالهثثثس الولالثثثة بثثثن ،بثثثة اليمثثثم   وايي يثثث م بثثث ليقاا،الن و حعثثثالن هاهلل ،ضثثث
احثوال م وااثث  الاثاا ،ثثض م   كيث  يثثو الحثث ا اثا ، ثثة ال مالهثس ،يثثا بثن ،بثثة ال قالثثق 
ين  تا  عمالر الهتحالن الي اااالن اا اس ال  ايضه ق ،م  اعثاى اليعثميالن يثن 

اليعثثث ااالن وايضهثثث ق ،مثثث  ا، الثثثس بالثثث  يثثث ا اليعثثثميالن   وبضثثث و ةوا الاثثثال اس لا، الثثثس 
اثثث اله م واالضثثث و الالثثثايم   وايضهثثث ق ،مثثث  اثثثم امثثث ة اليعثثث  بةالن   وايي يثثث م با، الثثثس 
ال ميثثثث و لال هاالثثثثوا لثثثثة،وو الضثثثث ك و  مثثثثالي م   وكثثثث،لم ايضهثثثث ق ،مثثثث  اليااثثثث  وال اثثثثقو 
والتثث ااو ويعثث ،ةو التثثب ة ،مثث  الثثقوا    وةاثث  الي ثثوا كيثث  حثثةي اثثا ، ثثة ال مالهثثس 

بة ال قالق وبض و الياااق ال  يس وحها اآلب ا  ك،لم اان ال ه و الث  ايثا ،يا بن ،
العثثثاون وا،ثثث ةو ال هثثث و الثثث  ا ثثثح به الثثث،ي حايثثثوا يضثثثه   او حثثث،ا  اعثثثي بيم يثثثن 

 عات ه يعب ة ي  مهس كي  يو الح ا اا ، ة ال مالهس ،يا بن ،بة ال قالق .
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 اهلوامـــــــش 
 ثثث ة ال ابثثثا ايعثثثتيا   يهب ثثثس ال  مثثثالم الكبالعثثثا   حيثثثةان   يلةيثثثس اثثثا ايم  ا1ع

 . 189ا   م 1788ال  لا   ع بلةاة   
البت،اي   احية بن الحال  بن ا با   ا وح البمثةان   يهب ثس الك ثة ال ابالثس   ع  ا6ع

 . 636-631م ا   م1744ي ا   
حعن   حعن اباايالم     االو ايعثتم العال عثا والثةالضا والثلث اا وايا يث ،ا    ا1ع

 . 662-1/663م ا   1726  ع الل ياو    9ليحيةالس   هيهب س العضس ا
ال ما     لل احية   ال ضوالي   ايا ي ،الس وايم   ةالس اا الب او اا اللان  ا6ع

 .131-136ا   م 1727س   ع بالاو    ايوا ال ااي   يهب س ةاا الهمال 
 . 188الكبالعا   يلةيس اا ايم   ة ال ابا   م ا3ع
االثثا    ثث االو اييثثم واليمثثوم    حلالثثق   يحيثثة الهبثثاي   لبثثو ا هثثا يحيثثة بثثن ا ا2ع

  م عثم  137-3/138ابو الهاا اباايالم   ةاا عثوالةان ع بالثاو    ة.   ا   
  يحثثة يحيثثوة   ي  والثثس بثثن ابثثا عثثهال ن ةااعثثس اثثا عثثالا ه وا ثثوة  ال عثثكاالس 
وايةااالثثثثس   اعثثثث لس ةك ثثثثواا  الالثثثثا يضتثثثثواو   كمالثثثثس ايةاة   ا ي ثثثثس اليو ثثثثا   

 . 24  م 1772
 . 3/137هباي   الي ةا ضهعه   ال ا9ع
الثث،يبا   ابثثو ،بثثة اهلل تثثيك الثثةالن يحيثثة بثثن احيثثة    ثثثثثث االو ايعثثتم    حلالثثق  ا8ع

ا    6443  ع بالثاو     1ي هه  ،بة الل ةا ،ه    ةاا الك ة ال ميالس   ه
؛ ابن كثالا   الح او ابثا الهثةاو اعثي ،الا   البةاالثس والض  الثس    634  م 6ي 

 6441  ع اللثث ياو    1ة هثث يا   ةاا ال ثثثثثثثثثثثثثثثثبا لم ثثااي   ه حلالثثق   ح يثثة احيثث
 . 8/62ا   

 . 8/138ابن كثالا   الي ةا ضهعه    ا7ع
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 . 8/138الي ةا الع بق    ا14ع
الث  لبا   ابو يض وا ،بة اليمم بن يحية بن اعي ،الا   له  ر الي  ار    ا11ع

الك ة ال اباله    حلالق   اباايالم ايبال اي   وحعن ك يا يا،ا   ع ةاا احال و 
؛ ال ثتبا    66ا م  1724،الثثثثثثثثثثثثثثثثثع  الب با الحمبثا وتثاك     اللث ياو   

ع ةاا ابثثثن 1،مثثثا يحيثثثة    ي  والثثثس بثثثن ابثثثا عثثثهال ن   ت  ثثثال ه و، ثثثا   ه
 .113ا م6442كثالا  ةيتق   بالاو   

الثثثبت،اي   احيثثثة بثثثن الحالثثث    ايثثثا يثثثن اضعثثث ة ايتثثثاار    حلالثثثق   عثثث الا  ا16ع
  بالثاو    ةاا الهكا لمهب ،س والضتا وال وقالث    ع 1ال ن قاكما   هقك ا وا 
 . 1/128ا   1722

اي ه  ضا   ابثو الهثا  ،مثا بثن الحعثالن   ايالث ضا   ع ةاا الثل اثس   بالثاو   ا11ع
؛ الابواي   ض الا ب ا  ا اثا   مبالمثس  يثالم وةوايث   18/27ا    1733  

اع الا يلةيثس الث  ما اع لس ي 967-221ه/116-61 تا ال  ا اييويع
 .26ما   م6441ا ي س بلةاة   عكمالس اآلةاة  

ام وقن   الولالوك     االو الةولثس ال ابالثس يثن و ثوا ايعثتم الث  ض  الثس الةولثس  ا16ع
اييوالس   ،مق ،ماله ،بة ال ث ةي ابواالثة     اايثس حعثالن يثبضك يهب ثس لاضثس 

 .199-192ا   م 1728ع الل ياو    1ال ألالر وال اايس   ه
اي   ابو حضالهس احيثة بثن ةاوة   اي بث ا الهثواا    حلالثق   ،بثة اليثض م الةالضو  ا13ع

ع ةاا احالثثثث و الك ثثثثة ال ابالثثثثس    1،ثثثث يا   يااا ثثثثس ايثثثث ا الثثثثةالن التثثثثال ا   ه
؛ ،بة الحعالن   ،بة اييالثا  الةولثس اييوالثس    167ا   م 1724الل ياو   

 .161بةون هب س  عة.م   ة. ا   م
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بثثثن الحعثثثالن     ثثث،الة  ثثث االو ابثثثن ،عثثث كا   ابثثثن ،عثثث كا  ابثثثو الل عثثثم ،مثثثا  ا12ع
  ،بثثثثثة  9/11ا    1797  ع بالثثثثثاو     1  ثثثثثحالل ،بثثثثثة اللثثثثث ةا بثثثثثةاان   ه
 . 166الحعالن   الةولس اييوالس   م

 . 9/8ابن ،ع كا     ،الة    ا19ع
 . 146-3/141الي ةا ضهعه    ا18ع
 . 661-3/666الهباي     االو    ا17ع
 . 119-3/112الي ةا ضهعه    ا64ع
مالهثثثس بثثثن ابثثثا يبالثثثاو المالثثثثا ال  ثثثهواي    ثثث االو ابثثثن ابثثثن  الثثث ه   ابثثثو ،يثثثا   ا61ع

 الثثث ه   ااا ثثثثه واثثثثبه حواتثثثثاله وا  اعثثثه   ي ثثثثهه  ضاالثثثثة اثثثثواق وحكيثثثث  
؛  111ا   م 1773  ةاا الك ثثة ال ميالثثس   بالثثاو     1كتثثما اثثواق   ع ه

-221ه/24-61ال ب عثثثثثا   ،  ثثثثثم اعثثثثثي ،الا كض ثثثثث ن   ال تاثثثثثس اييوالثثثثثسع
ايةااالثثثس والي لالثثثس   اعثثث لس ةك ثثثواا  الالثثثا ا ةااعثثثس اثثثا احوال ثثث  العال عثثثالس و 297

 .79ا  م1773يضتواو   كمالس اآلةاة   عا ي س بلةاة 
ابثثثو الهثثثةا   اليبالثثثة اعثثثي ،الا   الي   ثثثا اثثثا ا بثثث ا البتثثثا   ع ةاا الك ثثث ة  ا66ع

؛ الالثثوقبكا    واالثق عثثمه ن ةااعثث    1/141ا    1724المبضث ضا   بالثثاو    
ة لمهب ،ثثثثثثثثثس والضتثثثثثثثثثثا  اثثثثثثثثثا الثثثثثثثثثضوم ايعثثثثثثثثثثتيالس   يهب ثثثثثثثثثس يبععثثثثثثثثثس الك ثثثثثثثثثث

 .36ما  م1797عاليو ا 6ه
ابو يحية ،بة اهلل بن يعمم   ايي يس والعال عثس   ،مثق ،مالثه  الثاي عث الة   ع  ا61ع

 وي  ب ةي  . 1/199ة.م   ة.   ا   
ا    6444  ع اياةن    1  لة   عمه ن   الهل  و وال مه و   ةاا ،ي ا   ه ا66ع

 . 311-316؛ ال تبا   ي  والس بن ابا عهال ن   م 37-38م
 . 3/114الهباي     االو    ا63ع
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 . 3/164الي ةا ضهعه    ا62ع
 . 161-3/164ضهعه    ا69ع
اليعثث وةي   ابثثو الحعثثن ،مثثا بثثن الحعثثالن   يثثاو  الثث،ية وي ثث ةن الاثثويا    ا68ع

  ع بالثثاو     1 حلالثق   عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الة يحيثة المحثث م   ةاا الهكثا لمهب ،ثثس   ه
 . 1/99ا    6444

 . 3/112    االو   الهباي  ا67ع
 . 24-8/37ابن كثالا   البةاالس والض  الس    ا14ع
 . 3/684الهباي     االو    ا11ع
 . 3/684الي ةا ضهعه    ا16ع
 . 1/72اليع وةي   ياو  ال،ية    ا11ع
 . 1/72الي ةا ضهعه    ا16ع
 . 79-1/72ضهعه    ا13ع
ة.    ع 6ح ا   االمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة     االو ال اة   ةاا الكت اس لمضتثا والهب ،ثس   ه ا12ع

 . 633ا   م 1726م   
؛ وليقالثثثة يثثثن ال ه  ثثثالا الضوثثثا   الابثثثواي    211-3/214الهبثثثاي    ثثث االو  ا19ع

احيثثة ،بالثثة ،العثث     اا ال ثث م وةوايثثم اثثا الحالثث و ال  يثثس اثثا اللثثان ايوا 
لم اثثثاو   اعثثث لس ي اعثثث الا الالثثثا يضتثثثواو   كمالثثثس اآلةاة   عا ي ثثثس اليو ثثثا   

 وي  ب ةي  . 91ما  م 6446
حية بن اعح ق بن ا ها بن وية بن واال     االو الال لثوبا   الال لوبا   ا ا18ع

  ةاا الك ثثثة ال ميالثثثس    6،مثثق ،مالثثثه وواثث  حواتثثثاله    مالثثثا يض ثثوا   ع ه
؛ الاالك   يحية اال و الةالن   ،بة اليمم بن  6/694ما    6446بالاو    
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  يهب ثثثثثثثثس عثثثثثثثثاا ال ثثثثثثثثاة   ة.م  ة. ا    6يثثثثثثثثاوان والةولثثثثثثثثس اييوالثثثثثثثثس   عه
 وي ب ةي .124م

 . 122الاالك   ،بة اليمم بن ياوان   م ا17ع
 . 136،بة الحعالن   ال تاس اييوالس   م ا64ع
 .136الياا  ضهعه   م ا61ع
 . 136ضهعه  م ا66ع
 . 1/166اليع وةي   ياو     ا61ع
 . 1/161الي ةا ضهعه    ا66ع
 . 1/166ضهعه    ا63ع
 . 2/174الهباي     االو    ا62ع
 . 164-1/117؛ اليع وةي   ياو      2/126  االو    ا69ع
 . 2/126و   الهباي     اال ا68ع
 . 2/126الي ةا ضهعه    ا67ع
 وي  ب ةي  . 666-617البت،اي   ا وح البمةان   م ا34ع
؛ ابثثثن ايثالثثثا   ،ثثثق الثثثةالن ابثثثو الحعثثثن ،مثثثا    1/616الال لثثثوبا    ثثث االو    ا31ع

 . 689/ 6الك يا اا ال  االو   يهب س ايع ل يس  عالل ياو   ة. ا 
 . 6/694الال لوبا     االو    ا36ع
 . 9/192الهباي     االو    ا31ع
 . 8/137ابن كثالا   البةاالس والض  الس    ا36ع
 . 8/126الي ةا ضهعه    ا33ع
 . 8/637ضهعه    ا32ع
 . 1/177الال لوبا     االو    ا39ع
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 . 1/177الي ةا ضهعه    ا38ع
   1؛ الثثثث،يبا    ثثثث االو   يثثثث  662  م 6ابثثثثن ايثالثثثثا   الك يثثثثا اثثثثا   يثثثث  ا37ع

 . 16م
ل،يبا ؛ ا 669  م 6؛ ابن ايثالا الك يا   ي  1/178الال لوبا     االو    ا24ع

 . 11  م 1    االو ايعتم   ي 
 . 2/672الهباي     االو    ا21ع
-916ه / 143-72الهاااثثثا   ،ثثثةض ن ،مثثثا كايثثثول   ال تاثثثس اييوالثثثس ع  ا26ع

م ا   ةااعثس اثا ال ث االو العال عثثا وايةااي   اعث لس ةك ثواا  الالثا يضتثثواو 961
 . 93ا   م1779  ا ي س بلةاة   عكمالس اآلةاة   

 . 1/611الال لوبا     االو    ا21ع
 . 1/616الي ةا ضهعه    ا26ع
 . 1/613ضهعه    ا23ع
ابثثن عثثتم   ابثثو ،بالثثة الل عثثم   اييثثواا    ثثححه و،مثثق ،مالثثه   يحيثثة ح يثثة  ا22ع

؛  623يثثثثثثث ا   م1131الهلثثثثثثا   ع اليك بثثثثثثس ال ا االثثثثثثس الكبثثثثثثاي   اللثثثثثث ياو   
ال ثثتبا   ،مثثا يحيثثة   الةولثثس اييوالثثس ،وايثثا ايقةيثث ا و ثثةا،ال   ايض الثث ا 

 .6/686ما   6442قال  لمضتا ايعتيالس   الل ياو    ةاا ال و 1عه
؛ الح تثثثثث اي   ابثثثثثو ،بثثثثثة اهلل يحيثثثثثة بثثثثثن  339-2/366الهبثثثثثاي    ثثثثث االو    ا29ع

،بةوك   الوقااو والك  ة   حلله ووا  ا  اعه   ي هه  العل  وذ اون   
 .67  م ا1718  يهب س ي هه  الب با الحمبا ولوية    الل ياو    1عه

 . 2/399الهباي     االو    ا28ع
 . 623ابن عتم   اييواا   م ا27ع
ابثثن الاثثوقي   ابثثو الهثثا  ،بثثة الثثاحين بثثن ،مثثا   اليضثث وم اثثا  ثث االو اليمثثوم  ا94ع

 . 9/19ه ا   1137  الةكن    1واييم   عه
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 . 77-9/19الي ةا ضهعه    ا91ع
ابثثن ،بثثة الحكثثم   ابثثو يحيثثة ،بثثة اهلل   عثثالاو ،يثثا بثثن ،بثثة ال قالثثق   ضعثث     ا96ع

ا  1726  ةاا الهكثا   ةيتثق    1ية ،بالة   عهو حح   و،مق ،مال     اح
 . 28  م

 .189-6/182با   الةولس اييوالس   ؛ ال ت 623  مابن عتم  اييواا ا91ع
ا    1733ابثثن عثث ة   يحيثثة   الهبلثث   الكبالثثاى   يهب ثثس باالثثا   ع لالثثةن    ا96ع

3/636 . 
 . 6/681ال تبا   الةولس اييوالس    ا93ع
؛ ال ثثثتبا    6/142ا    ثثث االو   ؛ الال لثثثوب 121ابثثثن الحكثثثم   عثثثالاو   م ا92ع

 . 188-6/189الةولس اييوالس   
ابثثثن مثثثالم الاوقالثثثس   تثثثيك الثثثةالن يحيثثثة بثثثن ابثثثا بكثثثا   احكثثث م ايثثثا ال،يثثثس    ا99ع

  ةاا الك ثثثثة ال ميالثثثثس   بالثثثثاو     6 حلالثثثق   هثثثثه ،بثثثثة الثثثثابور عثثثث ة   ع ه
 . 63ا   م 6446

 . 7/618ابن كثالا   البةاالس والض  الس    ا98ع
بثثثن ابثثثاايالم   ك ثثث ة ال ثثثاا    ع ،ضالثثث  بضتثثثا  اليهب ثثثس ابثثثو الوعثثثر   ال لثثثوة  ا97ع

 . 134ه ا   م1136  الل ياو    1العمهالس ويك ب      ه
 . 6/681ال تبا   الةولس اييوالس   ا84ع
 . 3/632ابن ع ة   هبل      ا81ع
 . 626-3/639الي ةا ضهعه    ا86ع
 . 169ابن ،بة الحكم   عالاو   م ا81ع
 . 682-3/663ابن ع ة   هبل      ا86ع
 . 623اييواا   مابن عتم    ا83ع
 . 84الهاااا   ال تاس اييوالس   م ا82ع
 . 9/619الهباي     االو    ا89ع
 . 6/392ال تبا   الةولس اييوالس    ا88ع
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 قائم ة املصادر واملراجع
 ادر صأ  امل
 م(.1232ه/ 631ابن االاي  ،  ز المين ابا الحسن  لا ال يبونا)ت -
   6    1ة.   ا     يس   ع الل ياو  الك يا اا ال  االو   يهب س ايع ل  -1

بالثاو       ةاا الك ثة ال ميالثس  1م ق  عهااا ه و ححه يحية الوعر الا 
 ا . م1778

 م(.1211ه/597ابن الاوزي ، ابو الف ج  بم ال حمن بن  لا )ت -
 ها .1137كن     الة 1اليض وم اا   االو اليموم   عه -6
 (.م854ه/241ابن خيوط ، ابو  م و خليفا بن ابا ىبي ة العصفو ي)ت -
 ثث االو  مالهثثس بثثن  الثث ه   ااا ثثه واثثبه حواتثثاله وا  اعثثه  ي ثثهه  ضاالثثة  -1

 ما.1773  ةاا الك ة ال ميالس   بالاو  1اواق وحكي  كتما اواق عه
 م(.844ه/231ابن سعم ، محمم بن منيع الزى ي)ت -
 ا . م1733لالةن    عهبلس باالا     الهبل   الكباى -6
 م(.838/ه224ابن سالم ، ابا  بيم ال وسم )ت -
  ةاا الحةاثثثثثثس   1ك ثثثث ة اييثثثثثواا   تثثثثاحه  ،بثثثثثة اييالثثثثا ،مثثثثثا ي ضثثثث    عه -3

 ما .1788بالاو  
 م(.829ه/214ابن  بم الح م ، ابو محمم  بماهلل)ت -
  1  ضع    و حح   و،مق ،مال   احية ،بالة  عهعالاو ،يا بن ،بة ال قالق -2

 ما.1726ةاا الهكا  ةيتق   
 م(.1175ه/571بن الحسين)ت ابن  سو  ، ابو ال وسم  لا -
بالثثاو       6عه  ثث،الة  ثث االو ابثثن ،عثث كا     ثثحالل ،بثثة اللثث ةا بثثةاان    -9

 ا . م1797
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 م( .889ه/276ابن قتيبا ، أبا محمم  بم اهلل بن مسلم)ت -
 ايي يس والعال عس ،مق ،ماله  الاي ع الة   ع ة. م   ة.   ا . -8
 م(.1351ه/751محمم)تابن قيم الاوزيا ،  مس المين ابو  بماهلل  -
  ةاا الك ثة ال ميالثس 6احك م ليا ال،يس    حلالق  هه ،بة الثابور عث ة عه -7

 ما. 6446  بالاو  
 م(. 1372ه/774ابن  اي  ، الحويظ ابا الفما  اسمو يل)ت -
  ةاا الهاثثا لم ثثااي   1عهالبةاالثثس والض  الثثس    حلالثثق ح يثثة احيثثة هثث يا    -14

 ا .م6441الل ياو   
 م(.1331ه/732فما ،  موم المين اسمو يل)تابو ال -
 ما.1724الي   ا اا ا ب ا البتا عةاا الك  ة المبض ضا   بالاو    -11
 م(.798ه/182ابو يوسف ، يع و  بن اب اىيم)ت -
  اللثثث ياو   6ك ثثث ة ال ثثثاا  ع،ضالثثث  بضتثثثا  اليهب ثثثس العثثثمهالس ويك ب  ثثث    ه -16

 ها.1136
 م(.966ه/356لحسين)تاالصفيونا ، ابو الف ج  لا بن ا -
 ما.1733ايال ضا   عةاا الثل اس   بالاو    -11
 م( .889ه/279البالذ ي ، احمم بن يحيى بن اوب )ت -
 ا .م1744ي ا   هب س الك ة اللابالس   يعا وح البمةان    -16
  ةاا 1   حلالثق  عث الا قكث ا واالث ن قاكمثاعهايا ين اضعث ة ايتثاار  -13

 ما .1772  بالاو   الهكا لمهب ،س والضتا وال وقال  
الاعااااااااااولبا ، ابااااااااااو منصااااااااااو   باااااااااام الملااااااااااك باااااااااان محماااااااااام باااااااااان  -

 م(.1137ه/429اسمو يل)ت
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لهثث  ر الي ثث ار    حلالثثق  ابثثاايالم ايبالثث اي وحعثثن ك يثثا ال ثثالااا  عةاا  -12
 ما .1724احال و الك ة ال ابالس   ،الع  الب با الحمبا وتاك     الل ياو  

 م(.942/ه331الاي يو ي ، ابو  بماهلل محمم بن  بموس) -
  1الثثوقااو والك ثث ة   حللثثه وواثثث  ا  اعثثه  ي ثثهه  العثثل  وذ ثثثاون  عه -19

 ما.1718يهب س ي هه  الب با الحمبا واوية    الل ياو  
 م(.895ه/282المينو ي ، ابو حنيفا احمم بن ماوم)ت -
   حلالثثثثق  ،بثثثثة اليثثثثض م ،ثثثث يا  يااا ثثثثس   ايثثثث ا الثثثثةالن  اي بثثثث ا الهثثثثواا -18

 ما.1724الك ة ال ابالس   الل ياو    ةاا احال و 1التال ا عه
الاااااااذىبا ، أباااااااا  بااااااام اهلل  ااااااامس الااااااامين محمااااااام بااااااان احمااااااام بااااااان  -

 م( .1347ه/748 امون)ت
 ثث االو ايعثثتم وواالثث   اليتثث يالا واي،ثثتم    حلالثثق ي ثثهه  ،بثثة اللثث ةا  -17

 ا . 6443بالاو       ةاا الك ة ال ميالس  1عه،ه   
 م(. 922ه/311الطب ي ، أبا اعف  محمم بن ا ي )ت -
بثثثو الهاثثثا ابثثثاايالم  عةااعثثثوالةان يحيثثثة ا   ثثث االو اييثثثم واليمثثثوم    حلالثثثق  -64

 .  ة.  ا بالاو 
 م(. 957ه/346المسعومي ، أبا الحسن بن الحسين)ت  -
  ةاا 1عهيثثاو  الثث،ية وي ثث ةن الاثثويا    حلالثثق   عثث الة يحيثثة المحثث م   -61

 ا .  م6444بالاو     الهكا لمهب ،س 
ساااااحوق بااااان اعفااااا  بااااان وىااااا  ابااااان واضااااا  اليع اااااوبا ، احمااااام بااااان ا -

 م(.891ه/278)ت
  6عه مالثثثثثا يض ثثثثثوا    ،مثثثثثق ،مالثثثثثه وواثثثثث  حواتثثثثثاله ثثثثث االو الال لثثثثثوبا    -66

  ما.  6446ةااالك ة ال ميالس   بالاو   



 
 

   

 

ى عطاءىالخلفاءىاألمووونىفيىالجوانبى
ىالدوادوةىوالعدكروةىواالجتماعوة

ىد.ىاحمدىعبودىعودىى
ىد.ىعذالىابراهومىحدون

  2112ىكانونىاألول(ى13)ىىدالعدى

  888 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ع   اجب  املر
 الابو ي ، احمم  بيم  يسى .  -
اعثثث لس عاا ال ثثث م وةوايثثثم اثثثا الحالثثث و ال  يثثثس اثثثا اللثثثان ايوا لم اثثثاو    -61

 .  ما6446 الا الالا يضتواو   ا ي س اليو ا   كمالس اآلةاة   ي اع
 الابو ي ، نصي  بيات يوضل .  -
م ا 967-221يثث / 116-61مبالمس  يثالم وةوايث   ثتا ال  ثا اييثوي ع  -66
 . ما 6441اع لس ي اع الا الالا يضتواو   ا ي س بلةاة   كمالس اآلةاة   ع  
 حتا ، يلي  . -
 ا . م1723ة. م    ةاا الكت اس لمضتا والهب ،س     6عه  االو ال اة    -63
 حسن، حسن اب اىيم . -
 يهب س العضس 9عه  االو ايعتم العال عا والةالضا والثل اا وايا ي ،ا    – 62

 ا .م 1726الل ياو   اليحيوةالس 
 خولم ، سلطون .  -
 ا . م6444اياةن     ةاا ،ي ا   1عهالهل  و وال مه و    -69
 محمم ضيو  المين .  ال يس ، -
ة. م   يهب س عاا ال اة    6عه،بة اليمم بن ياوان والةولس اييوالس    -68

     ة.  ا .
 الصالبا ،  لا محمم .  -
   1عه،وايثا ايقةيث ا و ثةا،ال   ايض الث ا ةااعثس تث يمس   الةولس اييوالس  -67

 ا .6442الل ياو   تا ايعتيالس   ةاا ال وقال  لمض
ابن كثالا   ةيتق    ةاا  1عه    س و، ا  بن ابا عهال ن ت  الي  والس  -14

 ما.6442بالاو  
 العبوسا ،  وصم اسمو يل  نعون .  -
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ما ةااعثثثثثثثس اثثثثثثثا احثثثثثثثوال م 297-221ه/ 116-61ال تاثثثثثثثس اييوالثثثثثثثس ع   -11
ةك ثثثواا  الالثثثا يضتثثثواو   ا ي ثثثس بلثثثةاة    عاهاوحثثثسالعال عثثثالس وايةااالثثثس والي لالثثثس   

 .  ما1773كمالس اآلةاة   
  بم الحسين ،  بم االمي  . -
 الةولس اييوالس   بةون هب س   ع ة. م   ة.   ا .  -16
 العلا ، صول  احمم . -
ال ضوالي   ايا ي ،الس وايم   ةالس اثا الب ثاو اثا اللثان ايوا ال اثاي    -11

 ا .م1727بالاو     عيهب س ةاا الهمال س  
 الف ااا ،  منون  لا   مو ا . -
ةك ثثثواا  الالثثثا  عاهاوحثثثسم ا   961-91ه/143-72س اييوالثثثس ع ال تاثثث -16 

 ا .م 1779  كمالس اآلةاة   بلةاة يضتواو   ا ي س 
 يليوزن ، يوليوس .  -
والثثثس ،مثثثق  ثثث االو الةولثثثس ال ابالثثثس يثثثن و ثثثوا ايعثثثتم الثثث  ض  الثثثس الةولثثثس ايي -13
 س لاضثثس ال ثثألالريهب ثث 1عه  ،بثثة ال ثث ةي بواالثثة     اايثثه حعثثالن يثثبضك   ،مالثثه

 م 1728الل ياو   وال اايس   
 قوسم ، مح  محموم .  -
ي  والثثثس بثثثن ابثثثا عثثثهال ن ةااعثثثس اثثثا عثثثالا ه وا ثثثوة  ال عثثثكاالس وايةااالثثثس    -12

 .  ا1772ةك واا  الالا يضتواو   كمالس ايةاة   ا ي س اليو ا    عاهاوحس
 ال بيسا ، حممان .  -
بلثثةاة    مثالم ال ث لا   عيهب ثس ال    ام  ث ة ال ابثا ايعثتيييلةيثس اثا ا -19

 ا .  م1778
 اليوزب ا ، توييق سلطون .  -   

يهب ثثثثس يبععثثثثس الك ثثثثة لمهب ،ثثثثس  6عهم ايعثثثثتيالس   ةااعثثثث   اثثثثا الثثثثضو -18
 . ما1797اليو ا    الضتا  ا ي س اليو ا   و 
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 2891األجتياح )اإلسرائيلي( للبنان عام 
 د. جمال سعد نوفان

مان ببا) سرسارا(ي)أ وق ماق عمياو  8978سبق وان تعرض لبنان الجتياح عاا   
بعممية سالمي انيأ*, وكان ىدفو  رد الفمس ينيين من جنوب لبنان  وسربة مياه نير 

بامة حااا  امناي لحما ياة المساتو نات الاامالية  المي اني المبناني باتجاه سرسرا(ي)أ , وا 
وانصب اىتما  حكومة الميكود فيساسرا(ي)أ التخمي عن سياسة حااب العماا) السااب ة 

س االساارا(يميةأ ةال اضااية بعااد  التاادخ) المباااار فااي ااامااة المبنانيااة , وباادقت الحكوماا
تحضر بمواجية جديادة ماس ساورية , وتبااد) الفمسا ينيون وباوات ساعد حاداد ال صا  

, وق م اااات بااااوات فااااتع م(ااااة بنيفااااة عماااا  المسااااتو نات 8988تمااااوا  2  الماااادفعي يااااو 
تماوا اىادافا لمنةماة التحريار  81ال ياران ساسسارا(يميأ ياو    ساالسرا(يميةأ, كما ىاج

الفمس ينية, وعم  امتداد الساح), ورد عميي  الفمس ينيون ب ص  امالي سرسرا(ي)أ, 
موابااااااس  8988تمااااااوا  82  كمااااااا ىاجماااااات ال ااااااا(رات ساسساااااارا(يميةأ ماااااارة  انيااااااة يااااااو 

لمفمسااا ينيين, وعااااودت بصااافيا بعاااد ياااومين مساااتيدفة  ااافث بواعاااد لمفمسااا ينيين فاااي 
جنااوب لبنااان , واتبعتيااا بوااارات وحاااية عماا  مبااان لمنةمااة التحرياار الفمساا ينية فااي 

, وىي المرة ااول  التي 8988تموا  87حي الفاكياني في بمب بيروت الوربية يو  
 .أ8سيروت لم ص  ساسسرا(يميأيتعرض فييا حي في ب

قرساا) السااوريون  ااا(رات م اتمااة ل  ااس ال ريااق قمااا  ال ااا(رات ساسساارا(يميةأ, وف ااد     
أ مسااتعمرة 33تمااوا ب صاا  س 21أ, ورد الفمساا ينيون يااو  28السااوريون  ااا(رة سمياا 

أ سرسرا(يمياأ , 59أ بنيفة , وتسبب ال ص  ب ت)  ف ة وجرح س2831وق م وا عمييا س
ال يران ساسسرا(يميأ ب ص  بيروت , وراح ضحيتيا م(اة بتيا), و مانما(اة جاريع  ورد 

-8988أ*س(Ronald Reaganوباااد  الاااب الااار(يي  اامريكاااي رونالاااد ريواااان 
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أ وبااا  العممياااات الحربياااة , وتااا  ررساااا) مبعو اااو  فيمياااب حبياااب , واااااتر ت 8989
 .أ2سال قنا اعترفت بياسرسرا(ي)أ عد  الدخو) في مباح ات مباارة مس الفمس ينيين ر

, وايااارا لمااادفا  أ3س Ariel Sharon) حينماااا تااا  تعياااين سارييااا) ااااارون 
, كانت لبنان تاايد سمسامة مان الت اورات الداخمياة  8988ساسسرا(يميأ في اير آب 

واسبميمية  وبد حاو) باير الجمي) استوف) التنابضات بين سورية و سرسرا(ي)أ وبين 
الفمسااااا ينية لجااااارى  الااااا  الحااااارب لماااااتخم  مااااان ساااااورية  ااخيااااارة ومنةماااااة التحريااااار

 .أ4سوااخيرة
باااااا) سااااااارونأ سس رنناااااا قخ  ناااااا عنااااادما ع ااااادنا صاااااف ة ماااااس منةماااااة التحريااااار 
الفمس ينية  اننا نخا  ان يادد  التااا  المنةماة باتفابياا , الا  بادا المفاوضاات ماس 

ابيتي كامااااب الواليااااات المتحاااادة حااااو) الحكاااا  الااااناتي الفمساااا يني , والم باااات فااااي اتفاااا
 .أ5سديفيدأأ

بااا  باااير الجمياا) بعاادة ايااارات الاا  ساساارا(ي)أ ماان اجاا) الحصااو) عماا  دعاا  
ماد  وعسكر  لمواجية التحد  الفمس يني, وفي الم ابا) ت او  الجبياة المبنانياة بادع  
لوجسااتي لم ااوات ساسساارا(يميةأ , وت اادي  معمومااات عاان تواجااد ال ااادة الفمساا ينيين كمااا 

 .أ6سأ Menachem Begin -لواراا ساالسرا(يميأ سمناحي  بيونالت   مس ر(يي ا
وعااد سمناااحي  باايونأ باااير الجمياا) ب نااو لاان يتخماا  عاان دعاا  المساايحيين ضااد 
الوجود العسكر  الفمس يني وال وات السورية , و مب من باير الجمي) في حالة فواه 

ي)أ , حتا  يكتما) في االنتخابات الر(اسية في لبنان رل  ع د معاىدة سف  مس سرسرا(
 .أ7س أ]اسرا(ي)[م مث السف  سمصر , لبنان , 

مسااااعد وايااار  8988تاااارين ااو)  87اسااات ب) الااار(يي اليااااي ساااركيي ياااو  
أ , وسااممو رسااالة ماان واياار Moris Dreabar الخارجيااة االمريكااي مااوريي درايباارس

ة تبان) أ , اكاد فيياا سسان الوالياات المتحادEleksandr Hegخارجيتو الكساندر ىيا س 
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بصااااارو جيودىااااا ماااان اجاااا) اساااات رار الوضااااس فااااي الااااارق االوساااا  عامااااة , ولبنااااان 
 .أ8سخاصةأأ

رد الر(يي الياي سركيي بموة دبموماسية عم  موريي درايبر , ومرددا ما بالو 
, باااا(ف سس كفاااوا عااان التصااار  كماااا لاااو كانااات  8988تماااوا  22لفيمياااب حبياااب ياااو  

  , الن االخياارة لاان ت باا) بحاا) سااممي مااس وحاادىا تيمكاا  فااي الااارق االوساا ]اساارا(ي)[
الفمس ينيين , وان ل  تويروا سياستك  في الاارق االوسا  , فاالتحااد الساوفيتي ساو  

 .أ9سيييمن من جديد عم  الارق االوس أأ
ماااان با(ااااد الجبيااااة الااااامالية  8988اسااااتم  ساااااارونأ فااااي نيايااااة تااااارين االو) 
 :أ81سلبنان وىي الجنرا) سامير درور أ   فث ابتراحات الجتياح

 السي رة عم  جنوب لبنان . .8
 مواجية ال وات السورية في سي) الب ا  . .2
 .ن , وت يير بيروت من الفمس ينيينمواجية عامة مس ال وات السورية في لبنا .3

عاااادي واياااار الخارجيااااة االمريكااااي الكسااااندر ىياااا  الماااااكمة المبنانيااااة بانيااااا مكياااادة 
 ]اساارا(ي)[كتا(بيااة والتااي مفادىااا سس ان تاادميرسااوفيتية سااورية , وانااو م تنااس بالنةريااة ال

لمنةماااة التحريااار الفمسااا ينية , سااايمكن مااان قباماااة نةاااا  لبنااااني تحااات ىيمناااة حااااب 
الكتا(ب , ويعيد لمدولاة المبنانياة سام تيا وكرامتياا وىيبتياا المساموبة وت بياس العفباات 

 .أ88سأأ]اسرا(ي)[مس 

الواليات المتحدة سو  تحمي  قع   الكسندر ىي  االن با  سلإلسرا(يميينأ ان
جبيتي  السياسة في المحاف) الدولية , وتمنس ق  انت اد يوجو ضادىا , او بارار يادينيا 
ماان بباا) حااااية الاار(يي ريوااان , ممااا جعاا) سباايونأ يعت ااد قن حربااو الم بمااة فااي لبنااان 

 .أ82ست   عم  قسي  صمبة
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ياة ت اد  لابفده فرصاة اعت د الكسندر ىي  قن اجتياح سرسرا(ي)أ لألراضاي المبنان
رستراتيجية عةم  , انيا ستسمع ليا بإعادة رس  الخري ة السياساية لماارق ااوسا   
في ة) تنامي النفون السوفيتي في قفوانساتان , وتحاو) ساوريا الا  حميا  لياا , لانل  
ضاااعافيا وان تكاااون الحكومااة الجديااادة فااي لبناااان موالياااة  رقو ضاارورة احتاااواا سااورية وا 

 . أ83ستحدة , وت ي  عفبات دبموماسية مس ساسرا(ي)ألمواليات الم
 دور بشري اجلميل  يف )االجتياح اإلسرائيلي(
 8988تااارين ال اااني  29بااد  باااير الجمياا) مبااادرة لحاا) ااامااة المبنانيااة يااو  

عا  عم  ت سيسو , وعد الخ اب ب نو برناام   41ق ناا احتفا) حاب الكتا(ب بمرور 
 .أ84سيي الجميوريةر(اسي لو لتولي منصب ر(

تااادىور الوضاااس فاااي بياااروت حينماااا اصااا دمت حركاااة قمااا) ماااس عناصااار حااااب 
في اوار  سالمصيب ةأ واساتخدمت  8988كانون ااو)  4البعث الموالي لمعراق يو  

بياااا ااسااامحة ال  يماااة والمتوسااا ة واساااتمر ال تاااا)  ااافث سااااعات وتااا  االساااتيفا عمااا  
بااررت حركااة قماا) نلاا   ب نيااا تريااد ب ااس  صااحيفة بيااروت التابعااة لحاااب البعااث , وبااد

 .أ85سال ريق قما  حاب البعث لمييمنة عم  بيروت الوربية
, 8988كاااااانون ااو)  5وصااااا) وفاااااد مااااان الجبياااااة المبنانياااااة رلااااا  بواااااداد ياااااو  

واساات بمي  واياار الخارجيااة العرابااي  ااارق عايااا, ور(اايي المخااابرات بااراان التكريتااي, 
اس  باير الجمي) كمرااع لمر(اساة المبنانياة , وباد و مبوا مساعدة من العراق , و رح 

 .أ86سوافق العراق عم  دعمي , وال سيما المساعدات العسكرية
بااد  سباايونأ ماااروعو لمكنيساات بضاا  الجااوالن سالساارا(ي)أ , وبااد تاا  التصااويت 

 .أ87س8988كانون االو) 87عم  المارو  بالمواف ة عميو باسجما  يو  



 
 

   

 

األجتياح )اإلسرائيلي(  
 2893للبنان عام 

 . جمال سعد نوفاند
  3123 كانون األول( 24)  العدد 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

الجاوالن ب ناو ساو  يعااا ب ااا ال اوات الساورية فاي عدي باير الجمي) برار ض  
لبناااان , ان الااادو) العربياااة ساااتمتنس مااان م البتياااا لساااورية باالنساااحاب بحجاااة حماياااة 

 .أ88سلبنان والحدود السورية
كااانون  82وصا) سااارونأ الا  لبنااان عما  ماتن  اا(رة سىميكااوبترأ مسااا ياو  

مبنانياااة بااارب مح اااة تولياااد , وىب ااات عمااا  ارض م اااار تاااابس لم اااوات ال 8982ال اااني
الكيرباا في من  ة سالااوقأ , وكاان فاي اسات بالو بااير الجميا) , وعادد مان معاونياو 
ان نا) ساارونأ من ال ا(رة وىت  باير الجمي) با(ف سس كنت اا  ب ن  ال اد  رليناا  

 .أ89سويسرنا ان تكون ىناأأ
معون بحضاور ع د ساارونأ اجتما  فور وصولو مس بيار الجمي) , وكمي) ا

باااااير وقماااااين الجمياااا) , وكاااااا  لياااا  خ تاااااو الجتياااااح لبناااااان , و اااارد الفمسااااا ينيين 
والسااوريين ماان لبنااان , وعماا  ماارحمتين , ااولاا  تصاا) رلاا  نياار المي اااني , وىاادفيا 
بعااد الخ ار عان المساتعمرات فاي ااما)  ال ضاا عم  اآللاة العساكرية الفمسا ينية , وا 

صااااو) رلااا  بياااروت الست(صاااا) الوجاااود الفمساااا يني  سرسااارا(ي)أ , قماااا ال انياااة فياااي الو 
وسيكون عم  ال اوات المبنانياة دخاو) بياروت الوربياة بعاد محاصارتيا مان ببا) الجاي  
ساسسرا(يميأ , وان تح يق الخ اة ال انياة  سايدد  الا  توبياس لبناان معاىادة ساف  ماس 

 .أ21سسرسرا(ي)أ
ف ااف  عماا  مساارح اصاا حب باااير الجمياا) الوفااد ساسساارا(يميأ بجولااة ليميااة ل

 .أ28العمميات لمحرب الم بمة, واستكاا  المن  ة عن ك ب
  8982كاااان بااااير الجميااا) مت كااادا قن سرسااارا(ي)أ سااات و  بعمااا) ماااا خاااف) عاااا  

لكنااو لاا  يكاان يمتماا  تصااورا  واضااحا عاان حجاا   العمميااة  وكااان يااردد  ان  سرساارا(ي)أ 
داخاااا) الجنااااوب المبناااااني  تتاااا رجع بااااين عمميااااة المي اااااني  انيااااة , ق  عمميااااة محاااادودة 

 .أ22سوعممية واسعة تص) ال  ابواب بيروت
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ا مس باير الجمي) عضو المكتب السياسي لحاب الكتا(ب كري  ب رادوني عم  
مضااامون اجتماااا  ميااا  جااارو ماااس سااااارونأ فاااي بياااروت خاااف) ااااير كاااانون ال ااااني 

فااي بيااات باااير باالاااارفية  وحضااره بياااار الجمياا) وكميااا) ااامعون وعااادد مااان  8982
المساعدين , وبد ابم  سااارونأ الحاضارين قن بارارا سقسارا(يمياأ بتادمير البنياة التحتياة 
لمنةمة التحرير الفمس ينية  وان البحث يدور داخا) الحكوماة حاو) عمميتاين , واحادة 
محاادودة نات بعااد امنااي ت ضااي عماا  اآللااة العسااكرية الفمساا ينية فااي جنااوب لبنااان , 

كبياارة نات بعاادين سياسااي وعسااكر  وىاادفيا لاايي  وتصاا) الاا  نياار المي اااني  و انيااة
ف ااا  تااادمير اآللاااة الفمسااا ينية فاااي جناااوب لبناااان , وقنماااا بياااروت قيضاااا , وان العممياااة 
الكبرو تفترض مااركتك  فاي معاار  بياروت , وتتوبا  عما  مادو اساتعدادك  لتوبياس 

 .أ23س اتفابية سف  مس سرسرا(ي)أ واعم  قنو خيار صعب انو يعني م ا عة العرب لك
ابمااا  سااااارونأ بااااير الجميااا) ان ال اااوات ساالسااارا(يميةأ سااات تح  جناااوب لبناااان  
وتواصااا) انااادفاعيا ااااماال عمااا   اااو) السااااح) المبنااااني , وصاااوال الااا  بياااروت , ولااان 

 .أ24ستدخ) ال  بيروت الوربية , ب) سنتر  قمر اجتياحيا رل  حاب الكتا(ب
سااف  بينيمااا , وبياات  صاارح سباايونأ سسان حكومتااو مصااممة عماا  ابامااة م مااث

 .أ25سمصر ولبنان وعم  انياا وجود منةمة التحرير الفمس ينية في لبنانأأ
الت اا  ساااارونأ مااس بيااار الجمياا) , وكمياا) ااامعون فااي بياات بيااار الجمياا) يااو  

فاااي االاااارفية , ونابااااا مسااا لة الوااااو ساالسااارا(يميأ لمبناااان   8982كاااانون ال ااااني  83
 .أ26سمنوو رد السوريين والفمس ينيين 

ةيااار ماااان خااااف) االجتماعاااات مااااس ساااااارونأ قن آ) جميااا) يرياااادون اسااااتخدا  
ساسسرا(يميينأ لمصالحي  سالو نيةأ , وفي الوبت نفسو , اال يصبع المسيحيون عم  
نسااق ساااعد حااداد , وتحااادث بيااار الجميااا) عاان قىمياااة سالمي اااق الاااو نيأ كوفاااق باااين 

دة ماااس الااادو) العربياااة , وقن يكوناااوا المبناااانيين , وعااان رمباااة المسااايحيين بعفباااات جيااا
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وساا اا باااين العاارب و سرسااارا(ي)أ , كمااا قااااار بااااير الجمياا) الااا  ضاارورة حااا) قاماااة 
الااارق ااوساا  عباار ت ساايي دولااة فمساا ينية , بعااد انسااحاب سرساارا(ي)أ ماان ااراضااي 

 .أ27سالمحتمة , قو من بعضيا
 ماااس عاااا  كااارر بااااير الجميااا) كفماااو قماااا  البرلماااان ااورباااي فاااي اجتماعاااو م

حينما  الب باالعترا  بالح وق الماروعة لمفمس ينيين ,وقن تكون لي  دولة   8982
 .أ28سفي فمس ين التاريخية

كان بااير الجميا) مصام  عما  رنيااا الوجاود الفمسا يني العساكر  , واساتعادة 
الدولااااااة المبنانيااااااة سااااااي رتيا مجااااااددا عماااااا  المخيمااااااات الفمساااااا ينية , وت مااااااي  عاااااادد 

 .أ29س8948مدنيين في لبنان ,و رد ك) فمس يني دخ) لبنان بعد عا  الفمس ينين ال
كا  ساارونأ في اجتما  بيات سمار أ عماا تساع  الياو ساسارا(ي)أ منان ع اود 
وىااو بيااا  حكاا  ماااروني بااو  فااي لبنااان , وخااا بي  بااا(ف سسبإمكااانك  قن تسااتفيدوا ماان 

وا بالتالي ااجواا لتنةي  الوضس ق ناا اجتياحنا لمبنان , لتدخموا ال  بيروت , وتحضر 
 .أ31سانتخابات حرةأأ

كاااان سااااارونأ يعمااا  اناااو ال يمكااان قجاااراا انتخاباااات حااارة فاااي بياااروت , بوجاااود 
سورية  ومنةمة التحرير الفمسا ينية , وان عميياا  ارد تما  ال اوو مان بياروت  وحاين 
 كان ساارونأ , وباير الجمي) ينةران ال  الا ر اسسفمي لبيروت من عم  اارفة

الاا  بيااروت  ]اساارا(ي)[منااا) باااير فااي سبياات ماار أ, وبااا) س اااارونأ سس لاان تاادخ) 
 .أ38سالوربية ... انو سيسب  لنا مااك) سياسية مع دة,وبيروت الوربية ىي ا نك أأ

 8982كاااانون ال ااااني 89وصااا) وفاااد مااان حااااب الكتا(اااب الااا  ساسااارا(ي)أ ياااو  
لخاااارا(  حااااو) تواجااااد ال ااااوات لمعرفااااة تفاصااااي) االجتياااااح ساالساااارا(يميأ , وتسااااميمي  ا

 .أ32سالسورية , وموابس صواريخ سسا أ , وتواجد المعسكرات وال يادات الفمس ينية
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كااانون  23و22ع ااد وفااد حاااب الكتا(ااب عاادة اجتماعااات فااي سرساارا(ي)أ يااومي 
ال اني , ان كانات تع اد االجتماعاات العساكرية فاي م ار ال اوات ساالسارا(يميةأ فاي واارة 

جتماعات السياسية فكانت تع د في االستراحة التابعاة لم ار سالموساادأ الدفا  , اما اال
عماااااا   ريااااااق حيفااااااا , وبااااااد عاااااااد الوفااااااد الكتااااااا(بي الاااااا  بيااااااروت بخيبااااااة اماااااا) , ان 

 .أ33سساسسرا(يميينأ كانوا يجيبون عم  جميس قس(متي  باسال نعم  بدبةأ
, كااانون ال اااني  25الاا  بيااروت يااو   أPhilip Habibوصاا) فيميااب حبياابس

والت   بار(يي جيااا االمان لم اوات المبنانياة ايماي حبي اة , و ماب مناو مخ ا  لااوار  
بيروت , وابم  فيميب حبيب ال وات المبنانياة سس رن االدارة االمريكياة ترياد احتاواا عاد  
االست رار فاي الاارق االوسا  فاي سابي) الحفااة عما  االمان , وابعااد الجاي  الساور  

 .أ34سفي حا) بيا  االخيرة اجتياح لبنانأأ ]مييناالسرا(ي[عن ق  تصاد  مس 
كااان ساسساارا(يميونأ يبح ااون عاان قيااة وساايمة, او نريعااة  ضااد منةمااة التحرياار 
الفمس ينية من اجا) مااو لبناان , وال سايما انيا  ماوبعين عما  اتفااق برعاياة الوالياات 

 ارفين  المتحدة لوب  ق فق النار , عم  الرم  من  حدوث عدة خروباات مان ببا) ال
ومنةمااة التحرياار التتحماا) ايااة منيااا , وانمااا ىنااا  فصااا() فمساا ينية ال تنةااو  تحاات 
لوا(يااااا , سااااواا فااااي داخاااا) الااااو ن المحتاااا) , او موجااااود فااااي سااااورية وااردن كمااااا ان 
ساسرا(ي)أ كانت تخا  ان يكون التاا  المنةمة بوب  ق فق النار بداية لعفبات مس 

تجتمااس ا   ااارا , او حتاا  انفجااار لواا  او اعتااداا   الواليااات المتحاادة , لاانل  نراىااا
يحصاا) حتاا  فااي قوربااا , لجعميااا نريعااة لميجااو  , حتاا  قنيااا قصاادرت باارارا مضاامونو 
بان ق  ييود  , او مكان ي  نو الييود يتعرض ا  اعتداا , يكون كافي لبدا ماو 

ن خارج لبنان  واحتف) لبنان , وت بيق ماروعي  الكبير , و رد الفمس ينيين والسوريي
 .أ35سوتنصيب اخ  موالي ليا من الموارنة , وال ضاا عم  البن  التحتية لممنةمة

 Joshua) ارسا) سااارونأ مساادو) مصاالع االساتخبارات سجواااوا سااميأ

Sagi) إلى 
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الواليااااات المتحاااادة ساااارا , والت اااا  الكسااااندر ىياااا  , وسااااممو رسااااالة ماااان سباااايون 
ان ساساااارا(ي)أ تعمااااق اىميااااة كبياااارة عماااا  , وافيمااااو  982  واااااارونأ فااااي بدايااااة ااااابا

محاولة تسم) الفدا(يين عبار االردن , كماا ابمواو بإعاادة الفمسا ينيين بنااا تحصايناتي  
عاااادة انتااااارى  فاااي جناااوب لبناااان , وفاااي الوبااات نفساااو الت ااا  الساااناتور جاااون ماااو  وا 

(John-gu) 

فاااي ساسااارا(ي)أ ماااس  William Cohen)واميماااو الساااناتور ويمياااا  كاااوىين س
ونأ وابموااااوه بمااااق الحكومااااة االمريكيااااة ماااان تصاااارفات الحكومااااة ساالساااارا(يميةأ فااااي سبااااي

ااااااير الماضاااية بالواااارات عمااا  لبناااان , وضااا  ىضااابة الجاااوالن , وضااارب المفاعااا) 
 .أ36سالنوو  العرابي , واآلن انت  عم  وا  ماو لبنان

, بعاااد تعااارض عرباااة  8982كاناات الحااارب عمااا  لبناااان ت تااارب فاااي ااااير آنار 
سسرا(يميأ العتاداا ب نبماة فاي وسا  مااة , وادو الحاادث الا  م تا) جناد , لمجي  سا

 .أ37سوجرح  ف ة
بااا) ساافير لبنااان فااي واااان ن عبااداا بااو حبيااب سسان باارار االجتياااح اتخاان فااي 

 .أ38سأأ8982اير انار 
باا(ف  8982ابم  باير الجمي) مادير  الصاح  المبنانياة فاي نياياة ااير انار 

 .أ39سفي اوار  بيروتأأ ]االسرا(يمية[ما رقيت  الدبابات  سس ال تندىاوا انا
بااا  ال يااران ساالساارا(يميأ ب صاا  موابااس فمساا ينية جنااوب لبنااان , بعااد انفجااار 

, كماا  8982نيساان  28لو  ارضاي عما  ضااب  ساسارا(يميأ , وادو الا  م تماو ياو  
 .أ41سالسرا(يميةأأ حاولتا اعتراض ال ا(رات سا23ت  اس ا   ا(رتين سوريتين نو  سمي 

احتجاجاا عما  المواجياات باين   8982 رنة  رضراب في مدينة صيدا  في قياا
بااوات فااتع , وميميااايا التنةااي  الاااعبي الناصاار  المحمااي, بينمااا كااان احتمااا) الحاارب 
 9يتعاااة   رن قمااارت ال ااا(رات ساالساارا(يميةأ عماا  قىاادا  فمساا ينية فااي لبنااان يااو  

را(يميةأ ان نلااااا  مااااان ببيااااا) الااااارد عمااااا  االعتااااادااات قياااااار  وقعمنااااات الحكوماااااة ساالسااااا
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الفمساااااا ينية  وبااااااد رد الفمساااااا ينيون ب صاااااا  مسااااااتو نة  كريااااااات ااااااامونة , ومربااااااي 
 .أ48سالجمي)

دعا مجمي الواراا ساسسرا(يميأ لفجتما  مرة قخرو , وعبر الاواراا مارة  انياة 
ونأ اادد عما  عن تحفةي  بعد  تنفين سالماارو  الكبيارأ الجتيااح لبناان , لكان سااار 

اتخاااان بااارار , وال سااايما فاااي حاااا) حااادوث ق  انتياااا  لوبااا  ق ااافق الناااار  سيوضاااس 
سالمارو  الكبيرأ موضس التنفيان عما  الفاور , وجارو قبافال الوالياات المتحادة بانل  , 
ردا عم  رسالة سىي أ سلبيونأ , رن قكاد ااخيار فاي حاا) بصا  الفمسا ينيون الجميا) 

 .أ42س  لبنان ليدمر ك) بواعدى   وال  االبدمرة قخرو , سيدخ) جيانا رل
عمااا  ضااارب  8982بنااااا عمااا  ماااا ت اااد  انصاااب اىتماااا  سرسااارا(ي)أ فاااي عاااا  

يجاااد ق  عاانر ماان اجاا) ال يااا  باجتياااح لبنااان , واالبتعاااد عاان  الم اومااة الفمساا ينية وا 
-مواجية سورية , بسبب رفض الواليات المتحادة , وخوفاا مان ان تكاون حارب عربياة

يةأ , وبااانل  تع اااي النريعاااة لموجاااود الساااور  فاااي لبناااان , وعاااد  تااا  ر الاااارق سرسااارا(يم
ااوسااا  بعممياااة الساااف  التاااي ت ودىاااا الوالياااات المتحااادة , كااانل  الخاااو  مااان تااادخ) 

 االتحاد السوفيتي.
قرادت الحكومااة ساسساارا(يميةأ اسساارا  فااي تويياار ااوضااا  فااي لبنااان  وفاارض 

نتخاباات الر(اساية ,كماا  تعياد سبايونأ بعاد  تار  نةا  ماروني ماوالي لياا ببا) بادا اال
قصااااادبااه المسااااايحيين فاااااي لبناااااان يياماااااون عمااااا  ياااااد ساااااورية , او منةماااااة التحريااااار 
الفمسااا ينية,كما لااا  تعاااد نةرياااة االمااان ساالسااارا(يميةأ ىاااي سس ادعااا  الموارناااة لياااادعموا 

 .أ43س في مواجية الخ ر الفمس ينيأأ ]اسرا(ي)[انفسي  , ب) ادعموا الموارنة لدع  

 :أ44سوضس ساارونأ خ ة خماسية بب) اجتياح ساسرا(ي)أ بمدة بصيرة وىي
عااااادة تاااااكيمو  .8 تنةياااا  لبنااااان ماااان ال ااااوو الخارجيااااة سالسااااوريين والفمساااا ينيينأ وا 

 سياسيًا , وجعمو يدور في فم  ساسرا(ي)أ.
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لبنااااان وفااااي تاااادمير منةمااااة التحرياااار الفمساااا ينية عسااااكريا وسياساااايا فااااي جنااااوب  .2
 .بيروت

 ك  داخ) االراضي المبنانية .41حاا  امني بعمق  استحداث .3

الحااااق الضااافة الوربياااة , ومااااة سباسااارا(ي)أ , واع ااااا الساااكان نوعاااا مااان الحكااا   .4
 الناتي و توسيس المستو نات .

تاااجيس الفمساا ينيين عماا  بمااب النةااا  االردنااي وتحويمااو الاا  دولااة خاصااة بياا   .5
 تحت اعار ساالردن ىو فمس ينأ .

بامااة تحااال  قع اات الواليااات الم تحاادة مواف تيااا سسساارا(ي)أ باجتياااح لبنااان , وا 
استراتيجي جديد في الارق ااوس  ضد االتحاد الساوفيتي , يضا  سمصار والساعودية 
وسااااورية وااردن ولبناااااانأ واعت ااااادت الوالياااااات المتحااااادة ان االجتيااااااح ساااااو  يميااااادان 

دة عااان التااادخفت سخاااراج الساااوريين والفمسااا ينيين مااان لبناااان واباماااة دولاااة حدي اااة بعيااا
ااجنبيااااة , وتكااااون سياسااااتيا متناممااااة مااااس سياسااااة الواليااااات المتحاااادة  وسرساااارا(ي)أ , 
وتكون م دمة لحا) قاماة الاارق ااوسا  وال سايما ال ضاية الفمسا ينية, ورقت الوالياات 
المتحدة احتاواا عاد  االسات رار فاي الاارق ااوسا  فاي سابي) الحفااة عما  اامان فاي 

 .أ45سفق النف  , والتصد  ا  اختراق سوفيتيالمن  ة , وحماية تد

 ااا) التريااث ساسساارا(يميأ فااي مياجمااة منةمااة التحرياار الفمساا ينية فااي لبنااان, 
وبو) جواي  اباو خميا) احاد قعضااا حااب الكتا(اب سس كادنا نةان اليجاو  باد صار  
النةاار عنااو, وقضااح  ماان ال اارارات المعم ااة, لااوال الحاااود العسااكرية المتواجاادة اااما) 

مان دون ق  تحار ,  8982, وبرب الحدود المبنانية, وان ض ااير نيساان  ]را(ي)رس[
من النريعة التي يمكان مان خفلياا  ]رسرا(ي)[فال يادة الفمس ينية حرصت عم  حرمان

اجتيااااح لبنااااان , فضااااف عاااان المساااااعي اامريكيااااة والدوليااااة التااااي تفباااات عماااا  وباااا  
فضاامت تااا خير  ]االساارا(يمية[سااكرية التاادىور باا    ماان , واممااب الةاان ان ال يااادة الع
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اليجااااو  , ري مااااا ين ضااااي فصاااا) الاااااتاا , وتجاااا  اارض وتصاااايع مف(مااااة لتحاااار  
الدبابات واآلليات عم  قنواعيا , فمن جممة ما بمونا السرعة في الت د   وتجاوا اكبار 

 .أ46سمسافة ممكنة في عمق ارض لبنان , بب) ان تتدخ) المحاف) الدوليةأأ
ميونأ ت خير االجتياح لحين ريجاد النريعة المناسبة سبناا  العاال , قراد ساسسرا(ي

والداخ) من اج) لتعب(ة الكاممة , انيا ال تخوض حربًا ل  تكتم) ارو يا  وال سايما 
 التعب(ة النفسية , ان الجي  ساسسرا(يميأ معةمو من المت وعين .
ينية وساورية لجرىاا بدقت سرسرا(ي)أ تعم) عم  اساتفااا منةماة التحريار الفمسا 

ال  الحرب , وكانت بد ابموت الر(يي ريوان بانيا لن تتعرض لم وات الساورية , ولان 
 .أ47سك  , عم  ان يحص) استفااا او خرق من الفمس ينيين41تتعدو ال  

اجتمعاات الجبيااة المبنانيااة  وراااع سال ااي االباااتي بااول  أ باااير الجمياا) النتخابااات 
عا  فاي ال يار , ويعاي  المبناانيين 411يعي  الموارنة مننر(اسة الجميورية , وبا) سس

سنوات في الخو  , والحرب وال خف  اال عبر سم ة مسايحية بوياة ي ودىاا  7منن 
 .أ48سباير الجمي)أأ

ايااااار  9ىاااااج  ال يااااران ساالساااارا(يميأ موابااااس منةمااااة التحرياااار الفمساااا ينية يااااو  
ت ااامونوأ واساا   ال ياااران , ورد عميااو الفمساا ينيون ب صاا  مساااتعمرة سكربااا 8982

 .أ49سايار  ا(رتي سمي أ سوريتين فوق لبنان 25ساالسرا(يميأ يو  
ابم  ساالسرا(يميونأ الواليات المتحدة بخ ة االجتياح عبر سفيرى  في تا) ابياب 
سصاامو(ي) لااوييأ , كمااا ابماا  ساااارونأ واياار الخارجيااة االمريكااي الكسااندر ىياا  يااو  

سسرا(يميأ سيص) ال  ماار  بيروت ل رد منةمة , بان الجي  سا 8982قيار  25
التحرياار الفمساا ينية , ورد عميااو سىياا أ بااا(ف سنحاان نااتفي  قىاادافك  , وال نساات يس ان 
ن او) لكاا  ال تاادافعوا عان قماانك  , ولكاان عمايك  ايجاااد نريعااة م نعاة , واسااتفااا واضااع 

 .أ51سيعتر  بو العال أأ
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ن لبنااان اليااو  ىااو ن  ااة ارتكاااا سسا 8982قيااار  26صاارح الكسااندر ىياا  يااو   
ن حيااة اااعبو , ودولتاو فااي خ ار , وحاان الوباات لم ياا  بعماا) منساق ماان  لمخ ار , وا 
اجااا) دعااا  سااافمة قراضاااي لبناااان ضااامن حااادوده المعتااار  بياااا دولياااًا , ودعااا  حكوماااة 

 .أ58سمركاية بوية , بادرة عم  قبامة مجتمس حر , وديم را ي ومنتفس عم  العال أأ
  8982قياااار  27والوفاااد المرافاااق لاااو مااان الوالياااات المتحااادة ياااو  عااااد سااااارونأ 

بعد ايارة استمرت ياومين لمتباحاث حاو) خ اة اجتيااح لبناان, وابمواوا اامريكاان با ني  
لااااان يتعرضاااااوا لمجاااااي  الساااااور  , رنا لااااا  يتعااااارض ليااااا  االخيااااار , وان ىااااادفي   ااااارد 

عماااا  الضااااوا  الفمساااا ينيين ماااان لبنااااان وال ضاااااا عماااا  بوتااااو العسااااكرية, وبااااد حصااااموا
ااخضاااار ماااان الواليااااات المتحاااادة الجتياااااح لبنااااان , وكااااان اامريكااااان مت كاااادين باااا ن 
ااىاااادا  ساالساااارا(يميةأ ىااااي محاااادودة , وابموااااوا الساااافير السااااور  فااااي واااااان ن بنيااااة 
ساسرا(ي)أ اجتيااح لبناان ل ارد منةماة التحريار الفمسا ينية, مان دون التعارض لمجاي  

 .أ52سالسور 
لمتحدة قبعااد الجاي  الساور  عان ق  مواجياة ماس الجاي  كان ىد  الواليات ا

ساساارا(يميةأ, -ساالساارا(يميأ, حتاا  ال ت ياار بااابي الاادو) العربيااة, وتصاابع حاارب عربيااة
 -كما قنيا تريد قن يب   اتفاق الخ و  الحمار الموباس بإاارافيا باين الحكوماة الساورية

 بنان.و ساالسرا(يميةأ ساريا, مس ضمان ب اا ال وات السورية في ل
كان بدام  مدرسة االبتصاد في لندن , كما ىو الحا) ك) سنة من يو  ال الث 
من حايران يجتمعون في مار  اسات با) فنادق سدور ايساترأ , وبعاد السااعة الحادياة 
عااااار مساااااًا , وعنااااد خااااروج الساااافير ساسساااارا(يميأ فااااي بري انيااااا سااااامومو ارمااااو أ 

(Shlomo Argov) متياا) , وقصايب بجاروح بعادة من الفنادق , تعارض لمحاولاة ا
 م اااات ق م ااات عمياااو مااان سااافح سرااااا أ , وكاااان الدبموماساااي صاااديق سبااايونأ وتااا  

, وتاا  قباافال سباايونأ صااباح يااو  أ53ساعت ااا) الفاعاا) , وكااان يحماا) جااواا ساافر عرابااي
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الرابس من حايران بعممية امتيا) سامومو ارمو أ وت  ع د اجتما   اار ا فاي منالاو  
 .أ54سالمتواجد في رومانيا بايارة رسميةوماب عنو ساارونأ 

بعد اعت ا) الار ة البري انية لمنفن االمتياا) , والتح ياق معاو تباين ان ال عفباة     
لمنةمة التحرير الفمس ينية بالحادث كون سابو نضا)أ محكو  عميو باسعدا  من بب) 

ا ااماااان منةمااااة التحرياااار الفمساااا ينية بتيمااااة الخيانااااة , ونلاااا  مااااا قكااااده ر(اااايي جيااااا
 . أ55س (Abraham Shalom) ساسسرا(يميأ سابراىا  االو أ

 Margaret)صااااارحت ر(يساااااة الااااااواراا البري انياااااة مارمرياااااات تاتاااااار         

Thatcher) 

المحتماا) عماا  لبنااان لاايي انت امااا لمحاولااة امتيااا)  ]االساارا(يمي[سسان اليجااو   
 .أ56سس ينيةأأالسفير, وانما لحماية حدودىا الامالية من اليجمات الفم

قياادت الواليااات المتحاادة باااير الجمياا) عاااية االجتياااح ساالساارا(يميأ , وابتنعاات 
انو قفض) المرااحين لر(اساة لبناان , واادادت ابتناعاا باو , حاين امتناس عان االااترا  
في ال تا) ال  جانب ساالسارا(يميينأ , مكتفياا بت ادي  الدعاا  السيااااسي, والموجساتي ليا  

 .أ57ساياتو من االاترا  في ال تا), وابعاد ميمي
 املناورات )اإلسرائيلية( لبدء اهلجوم على لبنان

الااا   91حااااد الجاااي  ساالسااارا(يميأ بواتاااو البرياااة والجوياااة و البحرياااة , ودفاااس 
 .أ58سجند  ال  لبنان

أ , وعدد من المصافحات T54دبابة من  راا س 31كان الفمس ينيون يممكون 
موجااودان فاي مينااا الفنبياة السااور  , كماا بامات منةمااة والمادافس واورباان مسامحان 

التحرياار باستحضااار  ف ااة قلويااة , وىااي الويااة اليرمااو  وال ساا ) والكرامااة , وبعااض 
 .أ59سوحدات الدع  , وانتاروا في جنوب لبنان , وبدروا بتسعة آال  م ات)
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رات بم  عدد العسكريين السوريين اك ر من  ف ين ال  جند  , وباموا بتحضاي
 .أ61سعسكرية , ونصب اجياة اننار في بمعة الا ي  , لتو ي الجمي) والب ا 

كاااان العاااال  ب ساااره ينتةااار خبااار اجتيااااا الجاااي  ساسسااارا(يميأ لمحااادود المبنانياااة 
اااماال ولاا  تباادق التسااادالت عاان ماادو االجتياااح , وقىدافااو رال بعااد ان تخ اات ال ااوات 

ارجياااة المبنااااني فاااداد ب اااري المواجياااة الوااياااة خااا  نيااار ال اسااامية , واااار  وايااار الخ
الدبموماسااااية المفتوحااااة مااااس سرسااااارا(ي)أ المدعومااااة باااااك) ساااااافر وب ااااوة ماااان الوالياااااات 

 .أ68سالمتحدة
أ الصاااادر عااان مجماااي اامااان الااادولي فاااي 518لااا  تكتااارث سرسااارا(ي)أ لم ااارار س

, وحم) السفير ساسسرا(يميأ في نيويور  لبنان مسادولية  8982الخامي من حايران 
العما) الفمسا ينية , انياا ال تمناس ماا ىاو موجاو ضاد ساسارا(ي)أ , وبانل  ف اد لبناان ا

معال  السيادة , ولنل  ال يمكنو االفادة من امتيااات ال وانين الدولياة , اناو ال يتحما) 
 .أ62ساالعباا الناجمة عن تم  ال وانين

 8982حاياااااران  6أ, ياااااو  519أ باااااال رار س518اتبااااس مجماااااي االمااااان ال ااااارار س
و ماااب فياااو مااان سرسااارا(ي)أ ساااحب بواتياااا فاااورا , ومااان دون اااارو  الااا  حااادود لبناااان 

 .أ63سالمعتر  بيا دوليا
قعمناات الحكوماااة ساالسااارا(يميةأ قن وحااداتيا تنفااان عممياااة سسااف  الجميااا)أ سباماااة 

ني  ي دمون خدمة لمعال  الحر, لم ضااا عما  41من  ة معاولة السفح بعمق  ك  , وا 
 –دولي في بيروت الوربية, وتحرير لبناان مان االحتفلاين الساور  مركا ساسرىابأ ال

 .أ64سالفمس يني
 8982حايااران  6احتاا) الجااي  ساسساارا(يميأ بمعااة الااا يق المبنانيااة يااو  ااحااد 

مان ببا) وحادة سالفياود ال اا(رة االساارا(يميةأ وىا  نخباة مان الموااوير , وكانات ميمااتي  
تاف  الجيااا اال لكتروناي الساور  لممرابباة والمخاابرات , الان  احتف) بمعاة الاا يق وا 
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كااان ياارو كاا) جنااوب لبنااان , وبااد اصاا د  ىاادالا المةميااون ساسساارا(يميونأ بم اومااة 
اديدة من م اتمي منةمة التحرير الفمس ينية , ول  يتمكنوا من احتف) ال معاة رال بعاد 

لا يق ال  سعد , وت  تسمي  بمعة اأ65س8982حايران 7قن  معت الامي ليو  اال نين 
 .أ66سحداد

كاناات الفربااة المعروفااة باساا  با(اادىا سمردخااا أ تتجااو ماان جيااة الواارب باتجاااه 
محور ساحمي , وعم   ري ياا توجاد مخيماات صاور وصايدا التابعاة لمنةماة التحريار 
الفمساااا ينية , وماااان الوساااا  كاناااات فربااااة سكميااااانيأ بااااامرة الجناااارا) سافيواااادور مناااااحي  

وساا ي يماار بالنب يااة , وبااوات اتجياات باتجاااه جاااين ,  كميااانيأ , تسااير عماا  محااور
واخيرا فربة سبان ماا)أ التاي دخمات الا  واد  الب اا  , عبار مديناة حاصابيا, واتجيات 

 .أ67سصوب راايا الفخار المتاخمة لمتجمعات السورية
اسااتدع  سباايونأ اعضاااا حكومتااو لوضااعي  باااجواا بدايااة العمميااات العسااكرية  

الخ و  العريضة لمعممية , والتاي  (Rafael Eitan)تانأ وعرض عميي  سرفا(ي) اي
نمااا اساا  سساافمة الجمياا)أ بناااا عماا   لاا  تعااد تحماا) اساا  اااجرة الصاانوبر الصااويرة , وا 

 .أ68س مب سبيونأ
تركاااا االجتيااااح عمااا   ف اااة محااااور , المحاااور الااااربي فاااي اتجااااه مااااار  اااابعا  

ور الوربااااي عماااا  الخاااا  والمحااااور االوساااا  نحااااو ال يبااااة , ونياااار المي اااااني , والمحاااا
 .أ69سالساحمي وصوال ال  صور وصيدا

الااا  من  اااة الااادامور تاركاااا  8982حاياااران 7وصااا) الجاااي  ساالسااارا(يميأ ياااو  
 .أ71سخمفو المخيمات الفمس ينية , ومستخدما جا(يا نةرية الت رب مير المباار

حاولت الحكومة المبنانية الحصاو) عما  بارار صاار  مان مجماي اامان الادولي 
ب  ا فق الناار, وانساحاب سرسارا(ي)أ, ومضا  ماس الماارو  االساباني الان  يادين بو 

أ ودعااا ااخياارة باالنسااحاب ماان لبنااان 519, 518سرساارا(ي)أ بعااد  االلتاااا  بااال رارين س
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فورا, ووب  ك) الناا ات العساكرية عبار الحادود المبنانياة وساالسارا(يميةأ, وبعاد ا نا  
االمااان, اساااتخدمت سااافيرة الوالياااات المتحااادة عاااار سااااعة مااان الماااداوالت فاااي مجماااي 
 .أ78سسالفيتوأ, بعدما تم ت تعميمات من حكومتيا

ل  يبق قما  لبناان رال خياارات الانىاب رلا  الجمعياة العاماة لألما  المتحادة , او 
أ , وبااا) واياار الخارجيااة المبناااني فااداد ب ااري باا نني 519العماا) ان فبااا ماان ال اارار س

رسالة ال  مندوبنا ىنا  السفير مسان تويني بالتالي سس  8982حايران  8يو   قبربت
نعت د ان المندوبة االمريكية كانت بصايرة النةار فاي اساتعما) حاق الان ض سالفيتاوأ , 
واننااااااا ساااااانعال  مااااااس ساااااافيرىا اليااااااو  , داعااااااين لتوةياااااا  ىاااااانا التصاااااار  فااااااي ساااااابي) 

 .أ72سالمصمحةأأ
لاان  ]رساارا(ي)[سس قن  8982حايااران  8يااو  قعماان ر(اايي ااركااان ساسساارا(يميأ 

تتعااارض لمجاااي  الساااور  , ونبااان) جياااود كبيااارة لتجناااب المواجياااة , ان مااااكمتنا ماااس 
 .أ72سالفمس ينيينأأ

وجو سبيونأ ناداًا عا فياا لمار(يي ااساد مان منصاة الكنيسات ساالسارا(يميأ فاي 
د  مياجماة الجاي  مساا اليو  نفسو با(ف سس رننا ال نريد حربا ماس ساورية , ونرجاو عا

الساور  لنااا , وفااي ىاانه الحالااة لاان يمحااق قنو بياا  , وقعاارفك  يااا ساايادة الاار(يي ااسااد 
 .أ73سب نك  تعرفون كي  تنفنون اتفاق الخ و  الحمر الموبس بينناأأ

نما ىو تكتيا  مرحماي, وبعاد  كانت تم  الت مينات خدعة ,ان العيد لمييود وا 
نية , سااو  ين مبااون عماا  السااوريين بعااد نلاا   ال ضاااا عماا  منةمااة التحرياار الفمساا ي

بنااا  بعااض وارا(ااو المعترضااين  وسسااكات االنت ااادات اامريكيااة باانل  الخصااو  , وا 
 عم  الحرب .
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سااااعة مااان بااادا اليجاااو   41احتمااات سرسااارا(ي)أ قجاااااا كبيااارة مااان لبناااان خاااف) 
باتجااه وت دمت عم   ف ة محاور, قوال عما  السااح) المبنااني , وفاي الااما) الااربي 

 .أ74سالب ا  , والمحور ااوس  نحو ال يبة , ونير المي اني
دافس سبيونأ في الكنيست عن اليجو  الك ي  والكبير ضد المادنيين , وتسااا) 
بسخرية با(ف سس منن مت  قصبع سكان جنوب لبنان جميمين فج ة , ال  ي دموا الم وو  

الساويي ق نااا حارب االساتناا   , ال  ن رد مميونا ونص  مان ضافة بنااة]لإلرىابيين[
 .أ75سمس مصر, رني ال اا  لحةة واحدة في قن السكان المدنيين يستح ون الع ابأأ

كاااان ت اااد  ال اااوات ساسسااارا(يميةأ ساااريعا رلااا  حاااد قن المسااادلين الفمسااا ينيين لااا  
يتمكناااوا مااان قتاااف  محفوةااااتي  , كماااا لااا  يتمفاااوا و اااا( ي  والممفاااات اسدارياااة الخاصاااة 

ين مااس صااورة لكاا) مااني  , وبعااد السااي رة عمييااا تاا  ررساااليا سلمموسااادأ , والاا  بالم اااتم
 .أ76سجياا سالناين بيتأ , والار ة الو نية

, ببااا) ات تصااا)  8982حاياااران  8وصااا) سبااايونأ الااا  بمعاااة سالاااا يقأ ياااو  
ك  , ورافق سبيونأ مجموعة من الصحفيين , وبد  41ال وات ساالسرا(يميةأ ال  حدود 

د ساااااعد حااااداد , وباااااا) سس ان ال معااااة الصاااااميبية ىااااي رماااااا انياااااا الوجاااااود ىديااااة لمع ياااا
 .أ77سالفمس يني في لبنان أأ

عاد سبيونأ ب ا(رة مروحية الا  ال ادي , ليتارقي اجتماعاا لمجماي الاواراا وتا  
دمااق   -خفلو  مب ساارونأ بالت د  نحو الاما) , كي ي  س المحور البر  بيروت

 ااوات السااورية تتجااو نحااو جفاارين , وفااي حااا) وصااوليا وااارح لياا  عماا  الخاارا(  ان ال
الاا  تماا  المدينااة المساايحية , بااد يفااوض عمينااا مواجيااة تماا  ال ااوات  وتماات المواف ااة 

وبااس ساااارونأ عماا   8982حايااران  9عماا   روحااات ساااارونأ , وفااي صااباح يااو  
كااا  رلااا  حااارب واساااعة 41ااوامااار بتوييااار العممياااة مااان عممياااة قمنياااة محااادودة بعماااق 

 .أ78ساقالن 
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نحاااو ال رياااق الر(يساااي باااين  8982حاياااران  9ت اااد  الجاااي  ساسسااارا(يميأ ياااو  
دماااااق , وساااا  ت ماااادن سصاااايدون , وصااااور , والاااادامورأ معاباااا) منةمااااة -بيااااروت

التحرياار الفمساا ينية الواحاادة تمااو االخاارو , واختربااوا منة ااة الاااو  , وبساا  سااي رتو 
حاياااااران الااااا  مااااااار   9مااااان االراضاااااي المبنانياااااة , ووصااااا) نياياااااة ياااااو   8/3عمااااا 
 .أ79سبيروت

وفي الوبت نفسو تمكن سفح الجاو ساالسارا(يميأ مان تادمير عادة مواباس لمادفا  
أ سااورية فااي ااااتبا  23الجااو  السااور  , فضااف الاا  اساا ا   ااا(رة م اتمااة نااو  سمياا 

أ م اتماة ساورية , واضا ر الجااي  61أ م اتماة ساسارا(يميةأ , وس91جاو  ضاخ  باين س
 .أ81ساب من من  ة الاو السور  ال  االنسح

أ دبابااااة , ممااااا ادو بااااالر(يي حااااافة ااسااااد 345دماااار ال يااااران ساالساااارا(يميأ س
بارسا) واير الدفا  مص ف   في ال  االتحاد السوفيتي ,  الباا مةماة جوياة فاوق 
االراضااي السااورية , وال ساايما العاصاامة دماااق , وبااد رفااض السااوفيت تمبيااة  ماابي  , 

المباار في الناا  , مماا باد يادد  الياو مان تصاعيد لمموبا ,  الني  ال يريدون التور 
 .أ88سوحدوث مجابية مس الواليات المتحدة

ت اااوير االجتيااااح  8982حاياااران  81بااارر مجماااي الاااواراا ساسسااارا(يميأ ياااو  
ك  , ال  حرب اااممة ويتضامن ضارب منصاات الصاواريخ الساورية 41الم رر لعمق 

 .أ82سالر(يي االسد فيميب حبيب بخداعوفي الب ا  والدرو  السورية واتي  
نفااا  بااااير الجميااا) ان يكاااون باااد باااد  التااماااات عساااكرية سالسااارا(ي)أ , معتبااارا 

 .أ83ساالجتياح موجيا ضد الفمس ينيين والسوريين
سس لا  يعاد بإمكااني قن  8982حاياران  83با) فاداد ب اري لاافيق الاواان ياو  

نيين والساوريين , والبماد يحتارق وحتا  ابب) ب ن يض) لبنان من اادا مان جاناب الفمسا ي
 .أ84سصا(ب سف  ابمونا بعد  م البة سورية باالنسحاب من لبنانأأ
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بيااروت   قالاا  من  ااة ااار  8982حايااران  84دخاا) الجااي  ساالساارا(يميأ يااو  
 .أ85سوبامت بت ويق بيروت الوربية

فااي منالااو باالااارفية فيميااب  8982حايااران  85اساات ب) فااداد ب ااري ةياار يااو  
حبيب , ومسااعده ماورفي درايبار , والسافير روبارت ديماون , واساتمر االجتماا   افث 
سااااعات وتااا  منابااااة موضاااو  االحاااتف) ساسسااارا(يميأ حاااين اااااار فيمياااب حبياااب الااا  
موضو  السف  مس ساسرا(ي)أ , وبد انتفض فداد ب ري با(ف: سس ان م ) ىنا ال مب 

رياة وال الحكوماة وال اناا يمكان ان ن با) ليي من مجا) لمنةار فياو , فاف ر(ايي الجميو 
بوضعو موضو  بحث , وان لبناان ىاو آخار دولاة عربياة يمكان ان توباس اتفااق صامع 

 .أ86سأأ]اسرا(ي)[مس 
دعت الكويت ال  بمة عربية  ار(ة لبحاث الوااو ساالسارا(يميأ وتداعياتاو عما  

جياا) , النيااا تريااد لبنااان , قو عماا  مسااتوو واراا الخارجيااة , اال  ان لبنااان  مباات التا
ع ااد بمااة عربيااة مخصصااة لمبنااان ف اا  لبحااث موضااو  العاادوان ساالساارا(يميأ , عماا  

 -:أ87سلبنان وتتركا عم 
 وب  ا فق النار . .8
 انسحاب ساسرا(ي)أ . .2
 وب  ك) الناا ات العسكرية عم  االراضي المبنانية. .3

 .نار الجي  المبناني عم  كام) االراضي التي ستنسحب منيا ساسرا(ي)أ .4

الااا   ]االسااارا(يمي[باااا) فاااداد ب اااري سس كاااان عميناااا ان نخاااا  دخاااو) الجاااي   
ال صر الجميور  , وبد وعادنا السافير االمريكاي فاي بياروت بااني  لان يادخموا لم صار 
الجميااور  , بينمااا اتصاا) ال اضاااي مااوريي خاادا  باااالر(يي سااركيي , وابموااو بااادخو) 

كيي , رال قن ااخير رفاض نلا   ال  سرا  بعبدا ,  البا م ابمة الر(يي سر  ]اارون[
 .أ88سمما اض ر رل  انسحابو من ال صر الجميور أأ
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دعااا الياااي سااركيي باادع  ماان فيميااب حبيااب رلاا  لجنااة رن ااان لمم مااي ال وا(اا  
 .أ89سالر(يسية في لبنان

ىن  الر(يي سركيي نفسو في افتتاح جمساة لجناة اسن اان , اناو نجاع فاي جماس 
  , عماا  الاارم  ماان انيمااا كانااا يت معااان الاا  اتجاااىين باااير الجمياا) مااس وليااد جناابف

مختمفين , رن كان باير الجمي) عينو عم  ال ا(فة سالسنيةأ , وبد ح ي  عم  التحرر 
ال لااان يب ااا  سسااانيأ واحاااد يااااار  فاااي الحكااا  , قماااا ولياااد  مااان النفاااون الفمسااا يني , وا 

يفرضيا فيميب حبيب جنبف  فانو ماوو) باالحتف) ساسسرا(يميأ , واالمفاات التي 
ااااا  د  ضااااد الاااااعب  عماااا  منةمااااة التحرياااار الفمساااا يني , واتيمااااو ب نااااو يحضاااار لحمي

كما اتي  باير الجمي)  نالفمس يني , وليي رل  استسف  مار  لمم اتمين الفمس ينيي
ب ناااو يرياااد االساااتفادة مااان ساسسااارا(يميينأ , ورد عمياااو بااااير باااا(ف سس رن الكااا) يساااع  

ل  يكن مدرج عم  جادو) قعماا) ]االسرا(يمي[) , لكن االحتف) لفستفادة من االحتف
 .أ91س لجنة اسن ان أأ

فامت سىي(ة اسن ان الو نيأ في عمميا بسبب عد  انسجا  قعضا(يا , وعفبة 
باير الجمي) باساسرا(ي)أ , ولكن كان اى  انجاا عممتو ىو وضس تصور لكيفية وب  

ا(يميأ خمسااااة كاااا  عاااان بيااااروت , ودخااااو) ق اااافق النااااار عباااار تراجااااس الجااااي  ساالساااار 
 .أ98سالحكومة في مفاوضات مس منةمة التحرير الفمس ينية حو) موادرتيا من لبنان

نادد ولياد جنابف  بموبا  الحكومااة الحيااد  مان االحاتف) ساالسارا(يميأ ف جابااو 
واياار الخارجيااة فااداد ب ااري بااا(ف سس قن الحكومااة باادمت اااكوتين رلاا  مجمااي ااماان 

وان جاادو) ااعماا) يتضاامن تااكي) حكومااة مصاورة , لاايي لمتفااوض عماا  الادولي , 
, باا) لمتفاااوض عماا  انسااحاب فاادا(يي منةمااة التحرياار  ]االساارا(يمية[انسااحاب ال ااوات 

 .أ92سالفمس ينيةأأ
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اتضااحت معااال  الواااو ساسساارا(يميأ وتحااال  ااخياارة مااس الموارنااة كمااا تومماات 
, وعاليااااااةأ بحمايااااااة ودعاااااا  الجااااااي   ال ااااااوات المبنانيااااااة فااااااي تماااااا  المنااااااا ق سالاااااااو 

 .أ93سساالسرا(يميأ , وقبامت ال كن وجياتيا بالمعدات والعناصر
كان ساسسرا(يميونأ عاامين عم  مواصمة ال تاا) حتا  مديناة ااتورا ال ريباة مان 
الحااادود الساااورية ل ااارد ال اااوات الساااورية منياااا , لكااان الوالياااات المتحااادة عارضااات نلااا  

, وانفتااااح المن  اااة عمااا  تااادخفت دولياااة , وبالتاااالي ت اااس خااااية اتساااا  دا(ااارة ال تاااا) 
 .أ94ساحتماالت عدة منيا تدخ) السوفيت في الناا 

قراد ساسسرا(يميونأ تنصيب ر(يي ماوالي ليا  , وع اد معاىادة ساف  عما  مارار 
, قمااا الجبيااة المبنانيااة فكااان ىاادفيا  اارد السااوريين   8979المعاىاادة مااس مصاار عااا  

لبنان , ولنل  اجتمعا سويا في مصاالحي  , وكا) جياة ترياد تنفيان والفمس ينيين خارج 
قىاادافيا ومصااالحيا والساايما قن باااير الجمياا) يريااد تح يااق ماااروعة بتحرياار مساااحة 

 أ وفرض حكمو عميو.2ك 452,81لبنان س
ع د اجتما  سر  في م ر السفير اامريكي بي حي ساليارةأ وس  بيروت ياو  

حبيااب ومعاوناو مااوريي درايبار والساافير اامريكااي  , وضاا  فيمياب 8982حاياران  86
فااي لبنااان روباارت ديمااون , وباااير الجمياا) , وتفاجاا  فيميااب حبيااب حااين خاارج الجميااس 
وتركااااه ماااس بااااير الجميااا) , ف اااا) فيمياااب حبياااب سسباااررت الوالياااات المتحااادة ان تااادع  

ون ماب ترايحك  النتخاباات الر(اساة , سانتول  قمار الساعودية والمساممين فاي لبناان , 
من  ان تساعدنا في سموك  , قنت الوحيد ال ادر عما  رن اان ىانا البماد , دعناي قببما  

 .أ95سوليكن اا مع أأ
احااادث االجتيااااح ساسسااارا(يميأ تويااارا واضاااحا فاااي ماااوااين ال اااوو , وقااح ع باااة 
كبيرة من  ريق باير الجمي) في سعيو لمر(اسة , ولو  سرسرا(ي)أ لكان بااير الجميا) 

(يساااا لتنةاااي  مسااامع محااادود الااادور والفعالياااة كماااا ال يحاااب نكاااران ان يااااير باااد ةااا) ر 
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الجمي) اق  ري و بصعوبة , وضح  بالك ير من المارونيين من اج) توحيد البندبية 
المسيحية , كان باير بد ب س نص  ال ريق بعاد االجتيااح ساالسارا(يميأ عما  اابا) 

والواليات المتحادة التاي رقت باي  في سعيو رل  السم ة , كما قن دع  الر(يي سركيي
باير الجمي) الحمي  المناسب ليا , وال يكون عب اا عميياا وعما  سياساتيا فاي الاارق 

 .أ96سااوس 
نمااا ماااروعا  كااان اجتياااح ساساارا(ي)أ لمبنااان لاايي احااتفال عسااكريا فحسااب , وا 
سياسااايا لوااارض فااارض معاىااادة ساااف  ماااس لبناااان , بعاااد تنصااايب بااااير الجميااا) الااان  

مااان البداياااة , ووعااادوه بإيصاااالو لسااادة الحكااا  , فاااي الم ابااا) يوباااس معيااا  عمااا   دعماااوه
معاىاااادة سااااف  عمااااا  ماااارار مصااااار وااردن , كمااااا عمااااق االجتيااااااح حالااااة االحت اااااان 
واالن ساااااااا  باااااااين ال وا(ااااااا  المبنانياااااااة , وقضااااااار باالبتصااااااااد المبنااااااااني ونياااااااب مياىاااااااو  

 .أ97سوخيراتو
حايااران , بعااد وباا  ق اافق  89باادق ناااوح المااوا نين ماان بيااروت الوربيااة يااو  

النااار , تنفياانا لوعااد ب عااو سباايونأ لماار(يي سريوااانأ , وكااان خااروجي  عباار اتجاااىين  
ااو) بوابة المتح  ال  المن  ة الاربية , وال انية من الضاحية نحو الاما)  وكانوا 

 .أ98سيمرون عبر سي رات سرسرا(يميةأ , وكتا(بية وت  معاممتي  باىانة ومنلية
قلاا  فضااف عاان  31قلاا  والجرحاا   88عاادد ال تماا  فااي بيااروت الوربيااة بماا  

 .أ99ستدمير اابنية والبن  التحتية
 نااا ماان ااساامحة وباااموا  25صااادر الجااي  ساالساارا(يميأ ماان بيااروت الوربيااة 

بساااربة السااايارات وقجيااااة الياااات  والفااااكي والاااتمكي , وحمماااوا معيااا  عناااد مواااادرتي  
(ر االمريكيااااة, و تااااا  توايااااس السااااايارات المسااااروبة عمااااا  الحاياااااة المبنانيااااة , والساااااجا

الضااابا  ساالسااارا(يميينأ عمااا  م رباااة مااان مديناااة صااافد , كماااا امرباااوا لبناااان بعمماااتي  
 .أ811سسالايك)أ وبمنتجاتي  ب سعار منافسة
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حاصاار الجااي  ساالساارا(يميأ بمساااعدة ال ااوات المبنانيااة بيااروت الوربيااة بحااوالي 
مااادفس , وكاااان فاااي بياااروت الوربيااااة  811اباااة ودب 311أ جناااد  واك ااار مااان 3511س

لوااان فمس ينيان سح ين وال ادسيةأ يخضعان لم يادة السورية , فضف عن ب ايا لواا 
ساااور  , وادو الحصاااار الااا  خساااا(ر باااارية , ومادياااة فادحاااة فاااي صااافو  المااادنيين  

دولي والاا  معاناااة انسااانية كبياارة , وبااد باادمت الحكومااة المبنانيااة الاا  مجمااي االماان الاا
اكوو رسمية , لكنيا في الم اب) اع ت اوامر لجيايا بعد  م اوماة ساالسارا(يميينأ , 
كمااا قل اات حركااة اماا) ساافحيا بعاادما تصاادت لمجااي  ساالساارا(يميأ بااال رب ماان صااور 
الاا  جانااب الفمساا ينيين , واتخاانت جانااب الحياااد فااي باارو قخاارو ماان الجنااوب تجنبااا 

وليااااد جناااابف  ماااان ممياااااياتو عااااد  م اومااااة لتاااادمير ااحياااااا سالااااايعيةأ , كمااااا  مااااب 
 .أ818سساالسرا(يميينأ , خاية من تدمير من  ة الاو 

, وت اادمت بااوات  8982تمااوا  81ااادد ساالساارا(يميونأ حصااارى  لبيااروت يااو  
نحو المدينة , وجرت تعب(ة فربة احتيا  لمتيياد لادخو) بياروت الوربياة , وعما  الارم  

ساااات س ال ااااوات ساالساااارا(يميةأ ماااان تصاااافية ال ااااادة ماااان الوااااارات الجويااااة المسااااتمرة لاااا  ت
الفمس ينية , وبدقت الحكومة ساالسرا(يميةأ تدر  سمو  الكتا(بيين تجاه الفمسا ينيين , 

فمساا يني عماا  الحااواجا فااي االاااير  511والاادروا فااي الاااو  , فضااف عاان م تاا) 
بي اة , وىاو االول  من الحرب , وىي حواجا ابامتيا ال وات المبنانية بامر من ايمي ح

ما ولد مااكمة لاواير الادفا  سااارونأ , ان الحاواجا التاي اناا ت ىاي لتميياا فادا(ي 
منةمة التحرير , وبادتي  بين اآل  الفمس ينيين الن  بدقوا بموادرة بياروت الوربياة , 

تمااوا باكتساااح بيااروت الوربيااة فااي اليااومين التاااليين , وفااي  82وبااد اماار سباايونأ يااو  
 .أ812س سس ومن المفض) ان نعم) فورًا , بد) ا الة ىنا الحصارأأاجتما  خا  با) 

حصاا) سااوا تفاااى  بااين ساااارونأ وفيميااب حبيااب , حااين  مااب االخياار ادخااا) 
ال حااين لممحاصاارين فااي بيااروت الوربيااة , واجاااب ساااارونأ , وىااو يتصاانس الجياا), 
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اوضاع ب ن المسيحيين يتح  ون من ك) الحموالت التي تدخ) العاصمة , لكان حبياب 
ان الجنود ساالسرا(يميينأ ى  النين كانوا يمنعون اااحنات ال حاين مان الادخو) , ورد 
عميو ساارونأ بان الكمية التي كانوا يحاولون ادخاليا تكفي ال عا  الفمسا ينيين الا  

 .أ813ستموا من العا  ال اد  , ال تمضي الوبت بكاممو لماكوو , فم د مممت اتياماتك 
مسااا يني جاااورج حااااو  حصاااار بياااروت وىاااي المااارة االولااا  التاااي انت اااد ال ا(اااد الف

تصاااا) فييااااا ال ااااوات ساالساااارا(يميةأ الاااا  عاصاااامة عربيااااة , وتضاااارب الحصااااار عمييااااا 
وال وات المبنانية , وت ص  مدنييا , ومنااتتيا بوحااية مان دون عما) عرباي مااتر  

مبارياااات , او ردة فعااا) جماىيرياااة عربياااة , بينماااا العااارب والعاااال  منااااومون باااان فق 
كااا ي العاااال  لكااارة ال اااد  فاااي اسااابانيا , ان باااا) حااااو  بساااخرية تجااااه التخاااان) الااااعبي 
العربااي تجاااه عاصاامة عربيااة سس عناادما ياااداد ال صاا  عماا  بيااروت ياااداد التحااد  , 
ويخي) اليي اآلن ان العال  سييتا , ان بيروت تحترق , ان بنيفة باد دخمات ممجا  فاي 

, قو قك اار اآلن العااال  سااييتا , اااوار  الجاا(اار سااتنا) بري(ااا  75باارج البراجنااة ف تماات 
فييا المةاىرات , فانا بنا نفاج  ان المةاىرة كانت تعم) لفريق الجاا(ر الان  انتصار 

 .أ814س عم  قلمانيا في كرة ال د أأ
كااان اجتياااح ساساارا(ي)أ لمبنااان لاايي احااتفال عسااكريا فحسااب , وانمااا ماااروعا 

  ماااس لبناااان , بعاااد تنصااايب بااااير الجميااا) الااان  سياسااايا لوااارض فااارض معاىااادة ساااف
دعماااوه مااان البداياااة , ووعااادوه بإيصاااالو لسااادة الحكااا  , فاااي الم ابااا) يوباااس معيااا  عمااا  
معاىاادة سااف  عماا  ماارار مصاار واالردن , وبضاا  عماا  ال ااوة الفمساا ينية, كمااا عمااق 

مبنااني االجتياح حالة االحت ان واالن ساا  باين ال وا(ا  المبنانياة , وقضار باالبتصااد ال
 . ونيب مياىو , واةير مدو ضع  اانةمة العربية وتخانليا اما  ساسرا(ي)أ
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فااي سااي) الب ااا   نياار المي اااني: ق ااو) اانياار المبنانيااة ينبااس ماان ماارب بعمباا  أ *س
كماا , ينباااس  871ويصااب فااي البحااار المتوساا  ااااما) مدينااة صاااور, يبماا   ولاااو 

سااانويًا  3ممياااون   751ويجااار  ويصاااب فاااي لبناااان. وتبمااا  بدرتاااو الما(ياااة ت ريباااًا 
والااااان  قبيمااااات عمياااااو الماااااااريس والدراساااااات لفساااااتفادة مناااااو فاااااي رنتااااااج ال اباااااة 

ر  والااارب لمب ااا  والجنااوب والساااح) بيااد  تنميااة الكيروما(يااة وتاا مين مياااه الاا
ال  اااا  الاراعاااي والكيرباااا(ي ولمحاااد مااان النااااوح واليجرة.االنترنيااات, الموسااااوعة 

 .2182ايار  9الحرة, في 
كاااان ال اااالوث الحااااك  المتصااامب سبااايون ,وااااارون, وروفا(يااا) ايتاااانأ يحةااارون   أ8س

ة. عباادالردو  ساانو , بمواجيااة جدياادة ضااد سااوريا , ومنةمااة التحرياار الفمساا يني
تفكااا  الدولاااة وتصاااد  المجتماااس, بياااروت, المجماااد  8991-8975حااارب لبناااان 

 . 294-293,  2118ااو), الدار العربية لمعمو  ناارون,
, وىو الر(يي ااربعين لمواليات المتحدة مان 8988رونالد ريوان, ولد في ابا  أ *س

من  والية كاليفورنيا  عم  33, وببميا كان الحاك  رب   8989رل  8988عا   
, و كااااان يعماااا) بمجااااا) التم ياااا) بباااا) قن ياااادخ) 8975رلاااا  عااااا   8967عااااا  

عتباار قحااد قكباار المجااا) السياسااي عنااد وفاتااو كااان مصاااب بماارض الاىااامير , وي
يومًا, فضف رلا   889سنة و 93ردساا امريكا عمرًا حيث بم  عمره عند وفاتو 

  يومًا. 349سنة و 69رنو كان ااكبر حين انتخابو ف د كان عمره حينيا 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8

%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1 
ة كمياااا) دامااااار , بيااااروت , منااااااورات دار ااااايمون ااااايفر , كااااارة الاااا م  , ترجمااااا أ2س

 . 91-88,   8985النضا) لم باعة, 
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في برية سكفار مف)أ في فمس ين,  8928ابا   27ساريي) اارونأ , ولد يو   أ3س
, ااو)  8973انة  ال  س عصابة الياجانا الصاييوينيةأ , دخا) الكنيسات عاا  

,واااار  فااي 8988,  اا  واياارا لماادفا  عااا   8977منصااب واياار الاراعااة عااا  
,  2116كااانون ال اااني  4مجااارة صاابرا وااااتيف , اصاايب بجم ااة دماميااة يااو  

 . 2119حايران   26الموسوعة الحرة , ويكبيديا , يو  
قالن مينارال , قسرار حرب لبنان من ان فب بااير الجميا) رلا  حارب المخيماات  أ4س

بيروت, المكتبة  الفمس ينية, ترجمة مجموعة من المترجمين, تنسيق ماا  برو,
 . 817,  2116الاربية, 

 .818المصدر نفسو, ص  أ5س
في روسيا البيضاا , قكم) دراستو في  8983آب  86سمناحي  بيونأ , ولد في  أ6س

, قسااي عصااابة ساارجااون الصااييونيةأ التااي باماات بماانابع  8938بولناادا عااا  
سار ان  , تاوفي ق ار مارض 8977ديار ياساين , قصابع ر(يساا لماواراا فاي عاا  

عامااا .االنترنياات, الموسااوعة  78عاان عماار يناااىا  8992آنار  9ال ولااون فااي 
 . 2119حايران ,  27الحرة ويكبيديا , يو  

 . 877,   68قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ7س
 . 248كري  ب راودني , لعنة و ن, بيروت, سد.تأ,   أ8س
 . 516-514فداد ب ري , المصدر السابق ,   أ9س
جانساان مياااي) , معركااة بيااروت , لمااانا مااات ساساارا(ي)أ لبنااان , عاارض ىناااا  أ81س

 . 316,   8982باس  , لندن, 
 . 892قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ88س
 . 389جانسن مياي) , المصدر السابق ,   أ82س

(13( Archivder Gegenwart vom27-jun 1982,floge 28,S-25741. 
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رة الفضاا(ية , برناام  اااىد عما  العصار , ل ااا ماس اماين الجميا) , بناة الجايا أ84س
 . 2119تارين ال اني  23يو  

 . 814ايمون ايفر , المصدر السابق,   أ85س
(16  .http//: www.marefa-orglindex-ph,p-16,november,2009 س 

 . 895-894قالن مينا رال , المصدر السابق,   أ87س
 . 892المصدر نفسو ,   أ88س
رافااق ساااارونأ مساااعد ر(اايي قركااان الجااي  الجناارا) سمواااي ليفاايأ , ور(اايي  أ89س

جياااااا سقمااااانأ الجناااارا) سربااااراىي  تاااااميرأ , ور(اااايي المكتااااب ال الااااث سالعممياااااتأ 
عااااموي ياااارونأ . الجنااارا) سقور  سااااميأ ور(ااايي الوحااادات الخاصاااة الجنااارا) س

 . 48-39كري  ب رادوني , لعنة و ن , بيروت ,س د.ت أ,  
جاااون باااوكين , ممعاااون ىاااو صاااانس الساااف .. فيمياااب حبياااب فاااي مواجياااة ارييااا)  أ21س

-93,  2112, بياااروت, دار النياااار, 2ااااارون, ترجماااة مساااان مصااان,  
94. 

 . 41كري  ب رادوني , المصدر السابق,   أ22س
 . 212-898لمصدر السابق ,  قالن مينارال , ا أ23س
 . 218المصدر نفسو,   أ24س
نبياا) خميفااة , االسااتراتيجيات السااورية و ساالساارا(يميةأ واالوربيااة حيااا) لبنااان ,  أ25س

 . 99,   8993جبي) , دار بيبموي لمنار , 
 . 94-93جون بويكن , المصدر السابق ,    أ26س
 . 218قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ27س

)28)  A.J.Abraham, the Lebanon war , wetport,Connecticut/ 

London,1998, p.139. 
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 . 311عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ29س
 . 211قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ31س
 . 94-93جون بويكن , المصدر السابق ,   أ38س
كاااانون ال ااااني 21, ياااو  صاااحيفة باااديعوت احراناااوت ساسسااارا(يميةأ , تااا) قبياااب  أ32س

8982. 
 .458قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ33س
 .216عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ34س
 . 892ايمون ايفر , المصدر السابق ,   أ35س
ابمواات االردن ساساارا(ي)أ عباار الواليااات المتحاادة بانيااا حريصااة عماا  اال يعماا)  أ36س

وان موبفياااااا  ابااااات بمناااااس تسااااام) الفااااادا(يين  اعاااااداا ساسااااارا(ي)أ عبااااار اراضاااااييا ,
 . 825-823الفمس ينيين. ايمون ايفر , المصدر السابق ,  

 . 889المصدر نفسو ,   أ37س
,  3عباااداا باااو حبياااب , الضاااوا االصااافر , السياساااة االمريكياااة فاااي لبناااان ,   أ38س

 . 86,  8998بيروت , 
بيااااروت,سد.تأ ,  جون ااااان رانااااد) , حاااارب االاااا  ساااانة حتاااا  قخاااار مساااايحي, أ39س

 891-898 . 
ساااامير بصااااير , حاااارب لبنااااان فااااي الااااا اق الااااو ني الاااا  الناااااا  ساالساااارا(يميأ  أ41س

 . 485,   2117, بيروت ,  8975-8982
 . 826ايمون ايفر , المصدر السابق ,   أ48س
 . 293عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ42س
 .293 – 827المصدر نفسو ,   أ43س
 . 387ياي) , المصدر السابق ,  جانسن م أ44س
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 .397-395,   882عبدالردو  سنو , المصدر السابق,   أ45س
 .882, 8991, 2جواي  ابو خمي) , بصة الموارنة في الحرب, بيروت, أ46س
 . 311عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ47س
 . 318بناة الجايرة , ااىد عم  العصر , المصدر السابق ,   أ48س
 . 318عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ49س
, بيااااروت , مدسسااااة  8982ااااايف راياااان, االجتياااااح ساسساااارا(يميأ لمبنااااان عااااا   أ51س

 . 89-88,   8984,  68الدراسات الفمس ينية , سمسمة رب  
 . 882جواي  ابو خمي) , المصدر السابق,   أ58س
 . 228قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ52س
 . 312بدالردو  سنو , المصدر السابق,  ع أ53س
 . 838ايمون ايفر , المصدر السابق ,   أ54س
ماااادة كنفااااني , المعارضاااة ساالسااارا(يميةأ لوااااو لبناااان فاااي الفكااار االساااتراتيجي  أ55س

 . 49-48,   8983العربي , بيروت, 
 . 312عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ56س
 . 289لسابق ,  االن مينا رال , المصدر ا أ57س
نابماااة جناااود مدرعاااة . كميفاااور  8311قلااا  اااااحنة ن ااا) جناااود , و82اساااتخد   أ58س

, دراسات سياساية وعساكرية  8982ق.رايت , آلة الحرب ساالسرا(يميةأ في لبنان 
 . 61,  8984,  68, بيروت , مدسسة الدراسات الفمس ينية , سمسمة رب  

 .288االن مينا رال , المصدر السابق ,   أ59س
 .289المصدر نفسو ,    أ61س
 .292-291عبدالردو  سنو , المصدر السابق,   أ68س
 . 588,  2119فداد ب ري , المنكرات , بيروت, دار النيار ,  أ62س
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 . 844ممفات منةمة التحرير الفمس ينية , بيروت ,س د.ت أ,   أ63س
 893جون ان راند) ,المصدر السابق,   أ64س
 .8982آب,  86مريكية, يو  مجمة التاي  اا أ65س
 . 61كميفورد ق.رايت , المصدر السابق ,   أ66س
 .86,   8986تريفون دوبو  , النصر الناب  , فرجينيا ,  أ67س
 896جواي  ابو خمي) , المصدر السابق ,   أ68س
 . 61كميفورد ق.رايت , المصدر السابق ,   أ69س
 . 316جانسن مياي) , المصدر السابق ,   أ71س
اسااتاا قعضاااا مجمااي ااماان الاادولي بماان فاايي  فرنسااا ماان تصاارفات الواليااات  أ78س

 . 521المتحدة. فداد ب ري , المصدر السابق ,  
؛ ممخااا  اسناعاااات العالمياااة لااادو  8982حاياااران  8رناعاااة سرسااارا(ي)أ , ياااو   أ72س

 . 8982حايران  81أ , يو  B.B.Cىي(ة اسناعة البري انية س
  الحمااار: وىاااو اتفااااق باااين ساااوريا وساسااارا(ي)أ برعاياااة الوالياااات اتفابياااة الخ اااو  أ73س

, وي ضي 8976نيسان 88المتحدة , وكان المم  حسين عراب نل  االتفاق في 
بت اس  النفون في لبنان, كما ادو االتفاق عم  حصو) ساسرا(ي)أ عم  عمق في 

 دخااا) جنااوب لبنااان الاا  مسااافة اربعااين كيمااو متاار, بينمااا ساامع االتفاااق لسااوريا ب
بواتيا ال  لبنان ار  عاد  تجااوا الخا  االحمار سالسارا(ي)أ عناد نيار المي ااني 
والنب ية جنوبا,وان اليست د  اسمحة استراتيجية سكصواريخ سا أ ال  داخ) لبنان 
وعااد  اسااتخدا  ال يااران, وساافح البحريااة فااي ااجااواا والمياااه المبنانيااة, وتاا مين 

وسالسارا(ي)أ فاي الجناوب عبار ت اسا  النفاون  المجا) الحيو  لسورية في الب اا  ,
بينيماااا , وجعااا) امااان لبناااان مرتب اااا بااا مني , وتمكااان  وايااار الخارجياااة االمريكاااي 
ىناار  كيساانجر ماان قبنااا  ساساارا(ي)أ عماا  الاادخو) السااور  الاا  لبنااان, النااو ماان 
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الناحية العساكرية ساو  يخفا  ميادانيا مان بادرات الجاي  الساور  فاي الجاوالن, 
السياساااية تاااوري  ساااوريا فاااي الممااا  المبنااااني, ويمييياااا عااان اااادون  ومااان الناحياااة

 -الكن  ااااة , ويجعميااااا تصاااا د  مااااس الفمساااا ينيين, وتضااااب  التحااااال  البيسااااار 
االسااااااااافمي.  ان ااااااااااوان اساااااااااعد , مااااااااااار نصااااااااااراا ب اااااااااري صاااااااااافير السااااااااااادي 

؛ نبياااااااا) خميفااااااااة 251, بيااااااااروت, سد.تأ,  2أ,  8992-8986والساااااااابعونس
؛ كاااااااري  ب رادونااااااااي, المصااااااادر السااااااااابق, 889-875,المصااااااادر السااااااااابق ,  

 67-69. 
باتريااا  سااا) , حاااافة ااساااد والصااارا  فاااي الاااارق ااوسااا , ترجماااة المدسساااة  أ74س

 . 683العامة لمدراسات والنار والتوايس, دماق,سد.تأ ,  
 . 8982آب  84ممخ  اسناعات العالمية , المصدر السابق , يو   أ75س
 . 238,   االن مينا رال , المصدر السابق أ76س
؛ صااااااحيفة معاااااااري   836-835ااااااايمون ااااااايفر , المصاااااادر السااااااابق ,    أ77س

 . 8982حايران ,  9ساالسرا(يميةأ , يو  
؛ مااااااادة كنفاااااااني , المصاااااادر  239االن مينااااااا رال , المصاااااادر السااااااابق ,    أ78س

 .69-61السابق,  
(79) http://alfikr alarabinet,28,December ,2009. 

فاااااي الفكاااااار  8982ساسساااااارا(يميةأ -باسااااا  جعفاااااار, المواجياااااة الجويااااااة الساااااورية أ81س
 .98-89,   8983االستراتيجي العربي, بيروت , 

تياودور ىاات , لبناان تعااي  فاي اماان الحارب .. مان انيياار دولاة رلا  انبعاااث  أ88س
 .322-328,  8993امة, ترجمة موريي صميبا,باريي, 

حبياب قن قكااد وتعياد لماار(يي االساد باا ن ساسسارا(يميينأ ساايتوبفون  سابق لفيميااب أ82س
عنااد نيااار المي اااني , بينماااا اتياا  ياسااار عرفااات الااار(يي االسااد باناااو يمتماا  ادلاااة 
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حاسمة ان سورية كانت عم  عم  مسابق باالجتيااح . محسان مادلو) , المصادر 
 . 271السابق ,  

 . 28جون ا) راند), المصدر السابق ,   أ83س
 . 8982حايران  86صحيفة السياسة الكويتية, يو   أ84س
 . 524فداد ب ري, المصدر السابق,   أ85س
 . 525المصدر نفسو,    أ86س
 .522المصدر نفسو,    أ87س
 .522المصدر نفسو ,    أ88س
اى  ال وا(  الميمة فاي لبناان سالمساممين , الموارناة , الادروا , والكا وليا أ ,  أ89س

ق الااواان , فااداد ب ااري , باااير الجمياا) , وليااد جناابف  , وضااحت المجنااة سااافي
نبيو بر  , نصر  المعمو  سياسي كا وليكي م رب من كميا) اامعونأ . فاواا 
 رابمساي , تااريخ لبناان الحااديث مان االماارة الاا  اتفااق ال اا(  , بيااروت , دار 

 . 374,   2118رياض الريي لمكتب والنار , 
 . 376السابق ,  كري  ب رادوني , المصدر  أ91س
لكاااااان ساالساااااارا(يميينأ ع مااااااوا الخ ااااااة . جااااااون بااااااويكن , المصاااااادر السااااااابق ,  أ98س

 848-849 . 
ىياا   نبياا) , نبيااو باار  اسااكن ىاانا الكتاااب, بيااروت , دار مختااارات , سد.تأ ,  أ92س

 851-858. 
 . 885,  8985راجي عاوبي , ح ا(ق في خدمة و ني, بيروت,  أ93س
 . 325-324صدر السابق ,  تيودور ىات  , الم أ94س
 . 328قالن مينا رال , المصدر السابق ,   أ95س
 . 288-281جواي  ابو خمي) , المصدر السابق ,   أ96س
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 . 897جون ا) راند) , المصدر السابق ,   أ97س
 . 254االن مينا رال , المصدر السابق ,   أ98س
 27ر , وتاادمير تاا  تاادمير الاا  منااا) فااي صاايدا , وتضاارر الاا  وخمسااما(ة دا أ99س

 .318مستاف  . عبدالردو  سنو,المصدر السابق ,   83مدرسة , و
 . 319عبدالردو  سنو , المصدر السابق ,   أ811س
, دماااااق, دار 8982-8846باااااار الجعفاااار  , السياسااااة الخارجيااااة السااااورية أ818س

 .  424,  8987 في, 
وارا(اااو فاااي سااااعة عااااية الااادخو) الااا  بياااروت الوربياااة , باااا  سبااايونأ بااادعوة أ812س

متااخرة مان الميا) لحضاور جمساة اسات نا(ية, لكاني  بعاد ماداوالت عنيفاة , رفضاوا  
دخو) بيروت الوربية , وبرروا معارضة تم  العممية , ايمون اايفر , المصادر 

 . 853السابق ,  
رد عميو فيميب حبيب , ان  قيضا مممت الااكوو , ال سايما حاين قع اي وعادا  أ813س

؛ ااااايمون  294فاااااا بااااو , االن مينااااارال , المصااااادر السااااابق ,  , وال ياااات  الو 
 .858ايفر , المصدر السابق ,  

 . 318عبدالردو  سنو المصدر السابق ,   أ814س
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 مسلة النصر لـ ) نرام سني (
 )دراسة حتليلية ملعطياهتا الفنية واحلضارية(

 م. غيث حبيب خليل
 قــــدم التــــــأريخ/ كلية اآلداب جامعة تكريت/

 ملخص البحث
تعنػػه هػػذد اسدراضػػر  اػػرثرو اس كػػ  ثاستلجاػػد إلبػػه اسي نػػن ا  ػػداإل   ػػ  اس ػػف 

تم ضػػؾ اسعةدػػر ثاػػددع  اسبػػعثر   ػػاف ثيم سػػل سػػدن ا نضػػ ف اسعرادػػ  اسدػػداـ ثمدػػدار 
اس ن ف ثمثاثإلل اس ن  ثدامتل اسيم ساػر  ث ػاف اسثظا ػر استػ  اضػتلدـ اس ػف مػف ايبعػ  

ضثاء ج نػ  داناػر أث دناثاػرك سجػ  نتعػرؼ إلبػه مضػتثن استطػثر  ثاستع ار إلف غ اتع  
د ػثف  مػف اسذ  ارتد  إسال ا نض ف اسعراد  اسدػداـ  مػف لػةؿ ار ػ ر استػ  أجتبػ ع  اسمن

كضػػػ س يمػػػ س  إلػػػ س ك  ف ا كضػػػ س  أإلمػػػ ؿ  ناػػػر ثإلمراناػػػر تمتػػػ ز  دػػػدرو إ داإلاػػػر ثاأل
دراجل ه  ا ر إنض نار امت ز  ع  إلف غارد مف اسج ئن   اسكاػر  ػ  إل سمنػ     سيم ؿ ثاأل

 كثاستمتع  مجثن   اسمثاثع اسيم س 
كثن ذو إلف اسمبؾ نراـ ضاف اسذ  ج ف اـ اس ك  مدلؿ اسه اسعار االجد  

ف أإلظػػـ مبػػثؾ اسضػػةسر االجداػػر ثال ااػػ هال  ػػ  اسبػػعرو غاػػر يػػدد مؤضػػس اسضػػةسر مػػ
جم  تن ثؿ اس ك  مضبر اسنار مػ دو اس كػ  اسرئاضػر دراضػر تكباباػر  ضريثف االجد   

سمعطا تعػػ  اس ناػػر ثاستػػ  مػػف لةسعػػ  اضػػتطعن  أف نرضػػـ اسمةمػػا اس ناػػر ثاستػاػػرا  استػػ  
 بدد تماػز   مماػزا  مازتعػ  ر است  تنتم  إساع   كد      هذا اسعار ثاسمدرضر اس نا

إلف ض  دتع  مف اسنت يػ   اسضػثمرار استػ  تماػؿ إسػه استيراػد ث لضػبثن اعجػس ا  جػ ر 
اسدانار سبضثمرااف سذسؾ ج ن  نت ي تعـ  عادو إلف اسثادعار   ػ  كػاف تماػز  اسنت يػ   

 
 

   

 

 
 مدلة النصر لـ ) نرام دين (

 
في دنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م. غيث حبيب خليل
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  841 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ا منعػػ  ثمظػػ هر اسدػػثو االجداػػر  فاػػ  ء اسثادعاػػر استػػ  يػػ ء  مػػف ثادػػع  ائػػتعـ استػػ  أتػػث 
ثاسريثسػػر استػػ  اتماػػز  عػػ  اسعناػػر اسيػػزر   اػػة إلػػف ذسػػؾ إلجضػػ  اسضا ضػػر اسيداػػدو 

اسضا ضػػػار   - اػػػة إلػػػف معطا تعػػػ    ة اسكاػػػ رار  ثهػػػ   اػػػؿ اسضا ضػػػر إلػػػف اسػػػداف
ثاست  اض ضػع  اضػتاةء االجػدااف إلبػه اسضػبطر  ػ   ثا دارار   اسعضجرار   ثاسدانار ( ك

دػػ متعـ دثسػػر اسدطػػر اسثاكػػد اسل اػػع سضػػبطر مرجزاػػر اسػػ ةد ثهػػـ مػػف ااػػؿ  يػػزر    ثاأل
ثاكدو  عدم  ج ن  ميزأو    إلار  ير اسضػةال    ثذسػؾ أدن إسػه  نػ ء دثسػر دثاػر 

   اػة إلػف ات ػ ع ضا ضػر تػتةئـ مػع  تاـ يابػ  ج اػرا منظمػ  ثمػزثد  لضػبكر يداػدو
تجػف م سث ػر د ػؿ  تطثرا  ذسؾ اسعار جم  نتج إلنػل  جػرا داناػ  ظعػر   اػل إلػ دا  سػـ

 ذسؾ اسعار ك
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 املقذمة

تعنػػه هػػذد اسدراضػػر  اػػرثرو اس كػػ  ثاستلجاػػد إلبػػه اسي نػػن ا  ػػداإل   ػػ  اس ػػف 
ثيم ساتػل سػػدن ا نضػػ ف اسعرادػػ  اسدػػداـ ثمدػدار تم ضػػؾ اسعةدػػر ثاػػددع  اسبػػعثر   ػػاف 
 اس ن ف ثمثاثإلل اس ن  ثدامتل اسيم ساػر  ث ػاف اسثظا ػر استػ  اضػتلدـ اس ػف مػف ايبعػ 

ضثاء ج نػ  داناػر أث دناثاػرك سجػ  نتعػرؼ إلبػه مضػتثن استطػثر  ثاستع ار إلف غ اتع  
اسذ  ارتد  إسال ا نض ف اسعراد  اسدػداـ  مػف لػةؿ ار ػ ر استػ  أجتبػ ع  اسمند ػثف  مػف 
كضػػػ س يمػػػ س  إلػػػ س ك  ف ا كضػػػ س  أإلمػػػ ؿ  ناػػػر ثإلمراناػػػر تمتػػػ ز  دػػػدرو إ داإلاػػػر ثاأل

دراجل ه  ا ر إنض نا ر امت ز  ع  إلف غارد مف اسج ئن   اسكاػر  ػ  إل سمنػ    سيم ؿ ثاأل
 ثاستمتع  مجثن   اسمثاثع اسيم س ك

سـ ا دأ اسبعثر سدن ا نض ف اسدػداـ  ػلف هنػ ؾ دػثن سػداع  إلدػؿ  ثتمبػؾ اسدػدرو 
إلبػػػه اسػػػتكجـ  ػػػ  ماػػػار ا نضػػػ فك إال  عػػػد أف  ػػػدأ اػػػزرع اسن  تػػػ   ثار ػػػ  اسم بػػػارك 

ستدّب ػػ   اسيثاػػر  ثإلبػػه اسث ػػ ء ثاسمي إلػػر  ثإلبػػه  بػػعثر ا نضػػ ف  ػػ ف كا تػػل تػػرت ط   
لاػػػػث ر ا رض ثضػػػػ لتع   ثتػػػػث ر اسمراإلػػػػ  أث نػػػػدرتع ك أف هػػػػذا اسبػػػػعثر دػػػػد ادتػػػػرف 
 ظعثر  جرو اسيف ثا رثاح اسلاػرو ثاسبػرارو  استػ  تػثزع اسػنعـ ثاسػندـ  ث  جػرو اسميعػثؿ 

 اعر  ثاست  ال اضتطاع ثاسػ مض  ثاسددرا  اسعبا   ثاسدثن اسع ئبر  اسع سار ثاسل ردر سبط
ا نضػػ ف كا سعػػ  بػػائ ن   ثمػػف هنػػ  كػػ ثؿ ا نضػػ ف استجاػػؼ دائمػػ ن مػػع اسط اعػػر  ثاضػػعه 
الضت م ر م  تددـ إسال اس ائر است  اعػاش  ػ  ثضػطع  سلدمتػل ثتب اػر ك ي تػلك ثت ػرض 
إلباػػػػل اس ائػػػػر   اسط اعاػػػػر مػػػػف تاػػػػ راس ثمنػػػػ خ  ط اعػػػػر اسطػػػػراز اسػػػػذ  ارضػػػػـ تجػػػػثاف 

 از  ع  إل ر ت  إلبل معع كلاثااتل اسمتم
ثاتن ثؿ اس ك  مضبر اسنار سنراـ ضاف دراضر تكبابار سمعطا تعػ  اس ناػر ثاستػ  
مػػف لةسعػػ  نضػػتطاع أف نرضػػـ اسمةمػػا اس ناػػر ثاستػاػػرا  استػػ  كػػد    ػػ  هػػذا اسعاػػر 
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اسضا ضػػار   -ثاسمدرضػػر اس ناػػر استػػ  تنتمػػ  إساعػػ     اػػة إلػػف معطا تعػػ  ة اسكاػػ رار 
 اسعضجرار   ثاسدانار ( كثا دارار   
 انعصر االكدي : إىلمدخم 

( ثالتبػػػؼ 1جػػػ ف داػػػ ـ اسدثسػػػر ا جداػػػر ام ػػػؿ نع اػػػر إلاػػػثر  يػػػر اسضػػػةال  ة
اس ػػ ك ثف  ػػ  تكداػػد  دااػػر داػػ ـ اسدثسػػر االجداػػر    مػػنعـ مػػف اػػرن أف دا معػػ  ج نػػ   ػػ  

(ك 7ؽكـ(ة 1732(ك ثمنعـ مف ارن  لف دا مع  ج ف    إل ـ ة 1ؽكـ(ة 1731إل ـ ة
(ك ثهنػػ ؾ مػػف اػػرن أف 3( ؽك ـ ة1732ثهنػػ ؾ مػػف اػػرن  ػػلف دا معػػ  جػػ ف  ػػ  إلػػ ـ ة 

(ك جػؿ  كضػن مػ  تن ثسػل مػف دراضػر  ػ  تكداػد 3ؽكـ (ة 1773دا مع  ج ف  ػ  إلػ ـ ة
 اسعار مف معطا   إل مر  نار أث إلم رار أث ضا ضارك

 ( ك تكجـ     ةد اسرا داف أضضع  ضريثف6ثاالجداثف هـ أثؿ ضةسر يزرارة
االجػػػد  ثدػػػػد أضػػػس مػػػػدانتع  أجػػػد استػػػػ  سػػػـ اع ػػػػر إلبػػػه  د ا هػػػػ  إسػػػه اسثدػػػػ  اسك اػػػػر 
ثاالجػداثف اضػػتثطنثا  ػةد اسرا ػػداف منػذ ا سػػؼ اسرا ػع ؽكـ ثإل بػػثا ين ػ  إسػػه ينػن مػػع 

(  ثت  إلبثا مععػـ د ػؿ أف اتمجنػثا مػف االضػتاةء إلبػه اسكجػـ  ثاالجػداثف 3اسضثمراافة
ئػؿ اسيزاػرو إسػه  ػةد اسرا ػداف جمػ  إف سػػتعـ تعػثد ام بثف ثاكػدو مػف أدػدـ هيػرا  اسد  

 ػػ  أاػػثسع  إسػػه إل ئبػػر سػػػ   اسيزاػػرو ا ـ استػػ  ت رإلػػ  إسػػه  ػػرثع منعػػ   ة االجداػػر  
 (ك8اس   بار   اربثرار  اررامار ثاسعر ار ( ة

ثاسػػػػدساؿ  ػػػػ  ذسػػػػؾ ثيػػػػثد أضػػػػم ء أإلػػػػةـ تػػػػرد  ػػػػ  ث ػػػػ ئؽ مػػػػف إلاػػػػثر  يػػػػر 
أاػػك  ع  جػػ نثا يػػزرااف ثساضػػثا ضػػثمرااف    اسضػػةال  تػػدؿ  اػػثرو ثااػػكر إلبػػه أف

جمػػػ  اضػػػتدؿ مػػػف أضػػػم ء ا إلػػػةـ استػػػ  تػػػذجره  اسناػػػثص تثاػػػا إف االجػػػدااف جػػػ نثا 
نعػػػػـ جػػػػ نثا دبابػػػػاف   سنضػػػػ ر إسػػػػه إلػػػػدد  منتبػػػػراف  ػػػػ  ردعػػػػر يػرا اػػػػر ثاضػػػػعر نضػػػػ ا   ثاأل
 اسضػػثمرااف  ػػ  اسينػػثن  سجػػنعـ جػػ نثا اتمتعػػثف  ػػ سدثو ثاسن ػػثذ  ػػ  اسمنطدػػر استػػ  ج نػػ 

( ك ثممػ  اػدؿ إلبػه تزااػد ن ػثذ اسيػزرااف  ػ   9امف ممبجر جػاش ة تػؿ االكامػر (ة 
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مبجػ  كجمػثا اسضػةسر جػ نثا مػف أاػثؿ  11هذد اسممبجر إف ا ن  إلبر مبج  مف ااؿ 
يزراػػػر  جمػػػ  اتاػػػا مػػػف اسناػػػثص اسمضػػػم رار اسمجتبػػػ ر إف هػػػؤالء اسيػػػزرااف جػػػ نثا 

اسمعبـث إف ا دض ـ اسثضطه مػف  ػةد اؤس ثف اسيزء ا ج ر مف ضج ف بم س  اسدطر  ث 
اسرا ػػداف ا تػػداء مػػف مدانػػر ن ػػر  ػػ  اسينػػثن ثكتػػه لػػط هاػػ  ضػػ مراء بػػم ال تضػػمه ة 
 ػػػةد أجػػػد ( نضػػػ ر إسػػػه مدانػػػر أجػػػد استػػػ  اتلػػػذه  ضػػػريثف إل اػػػمر سػػػلك ثجػػػ ف هػػػؤالء 
االجػػداثف  جمػػ  ذجرنػػ  ضػػ  د  اتجبمػػثف اسبػػػر االجداػػر جمػػ  أنعػػـ اضػػتلدمثا  ػػ  جت  ػػ تعـ 

اسمضم ر  اسذ  اضتن طل اسضثمراثف مف د ػؿ    ػـ إف ثيػثد االجػدااف ين ػ  إسػه  اسلط
ينػػن أدن  ط اعػػر اسكػػ ؿ إسػػه تػػل رهـ   سكاػػ رو اسضػػثمرار   ػػ  نطػػ ؽ اسبػػػر اضػػتع ر 
االجداثف ج ارا مف اسم ردا  ثاسماطبك   اسضثمرار   جم  ايد اس  ك  إف ج ارا مػف 

رار اسضثمرااف اضػتثطف االجػداثف اسدػرن اسم ردا  اسضثمرار ذا  ااؿ أجد  ثإلبه غ
ثاسمدف  ثم رضثا اسزراإلر ثبته انثؼ اسكرؼ جم  أنعـ م رضثا اسمعتددا  ثاسطدثس 
اسداناػػر استػػػ  م رضػػػع  اسضػػثمراثف ثهنػػػ ؾ كدادػػػر ثااػػػكر   نػػ  إذا مػػػ  اضػػػت نان  اسي نػػػن 

 ك(12اسبػث    ف اسضثمرااف ثاالجدااف اناعرثا     ثتدر كا رو أاابر ثاكدو ة
( ر  ا ف نراـ ضػافثضدط  ا م راطثرار االجدار    إلعد مبجع  ة ب ر جباب 

(   كاػػػ  إلمبػػػ  إلػػػدو إلثامػػػؿ إلبػػػه إاػػػع ؼ اسدثسػػػر االجداػػػر 11إلبػػػه اػػػد اسجػػػثتااف ة
ضػػػد طع   ػػػ  نع اػػػر ا مػػػر ثمػػػف تبػػػؾ ا ضػػػ  ن اضػػػتنزاؼ ط دػػػ   ا م راطثراػػػر  ػػػ   ثاأل

  ث ػ  إلمػ د اس ػثرا  ثاس ػتف  ( 11اسكرثن ثل ار مػع اسد  ئػؿ اسي باػر ة اسبثس ػث ( ة
 (ك 17   اسدالؿ ث   ا د ساـ است  عر سع  ة 

-1732كجـ    أجػد إلػدو مبػثؾ أ ػرزهـ مؤضػس اسضػةسر ضػريثف االجػد  ة 
ؽكـ ( ثاسػػذ  تمجػػف مػػف تثكاػػد دثاػػة  اسمػػدف اسضػػثمرار تكػػ  كجمػػل ثأضػػس  1183

ستبػػمؿ جػػؿ  ػػةد  أثؿ دثسػػر مثكػػدو  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف ضػػعه  عػػده  إسػػه تثضػػاع كػػدثده 
اسرا داف ثإلاةـ ثمن طؽ    ي  ؿ طثرثس ث ةد اسب ـ ك سا  ث عد ث  تل تثسه اسكجػـ 
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(ؽكـ ثايل  ثرا  إلدو ثدتؿ    أ ن ء تمرد  ػ  اسداػر  1133-1183ا نل رامثش ة
( ؽكـ ثا ػػدث ف م نبتثضػػث لضػػر 1162-1133تػػثسه اسكجػػـ  عػػدد ألػػثد م نبتثضػػثة

 دو كمبر إلبه من طؽ اسلباج اسعر ػ  ة ك ساػ ( ثاسضػاطرو  ةد اسب ـ إال انل نيا    دا
إلباع  سام ف طراؽ سبكاثؿ إلبه اسمثاد ا ثسار    عد ث  تل لب ل ا نل ة نراـ ضػاف( 

 (ك13ؽكـ( ة 1117 -1162ة
 : ق.و ( 6662 – 6622نراو سني ) 

إف اسمعبثم   اسمتث رو إلػف هػذا اسمبػؾ ثإلػف اسمبػثؾ االجػدااف إلبػه نكػث إلػ ـ 
ل جػػ ف مػػف أإلظػػـ مبػػثؾ اسضػػةسر ثال ااػػ هال  ػػ  اسبػػعرو غاػػر يػػدد مؤضػػس تؤجػػد انػػ

اسضةسر ضريثف االجد   ثنراـ ضاف هث ا ف اسمبؾ م نبتثضث ثاعن  اضػمل ة مك ػثن 
ا سل ضاف (  ثمف أثسه ا إلم ؿ است  دػ ـ  عػ   عػد اإلػتةءد اسعػرش هػث إلمػ دد سب ػتف 

سػػػػػذاف دتبػػػػػثا ثاسػػػػػدد  طمعػػػػػ   ػػػػػ  اسدالباػػػػػر ثاأل بػػػػػ سل  طمػػػػػ ع اسمتػػػػػ مراف إلبػػػػػه اسعػػػػػرش ا
(ك ثم  أف ثطد نراـ ضاف كجمل    اسدالؿ ضعه  لاػ ع  ػ د  اسمنػ طؽ 13ةاسعرش

استػػ  أإلبنػػ  تمردهػػ  اػػد اسضػػا دو االجداػػر ثمػػف تبػػؾ  عػػض اسمػػدف اسعاةماػػر مضػػتػبر 
اـ ضػػاف إلبػػه راس يابػػل نكػػث إلػػاةـ اسظػػرثؼ استػػ  ترا ػػؽ اضػػتةـ اسكجػػـ    ضػػ ر نػػر 

(ك ثيػػ ء  ػػ  13يداػػد    ػػـ إلػػاف ك جمػػ  اجػػدا  إلبػػه ضثضػػل ة( ك  للاػػعع  مػػف 16ة
نػص ة نػراـ  ضػاف   مبػؾ أجػد   سدػد أاػػدر أثامػرد  ػ سزكؼ إلبػه  ػةد إلػاةـ   ثكتػػه 

(ك دػػػ د  عػػده  كمػػػة  إلبػػػه  ػػػةد اسبػػ ـ ثأإلػػػ د اسضػػػاطرو إلباعػػػ  18مدانػػر مرلبػػػ  ( ة
اسػر ػ   ثباد هن ؾ دار إلبه تؿ  راؾ ثهث مثدع ادع  ػ  ضػثرا  ك ساػ  إلبػه اسي نػن

سنعر اسل  ثر اكد  رثع نعر اس را  دساؿ إلبه ضبطتل ثستػ ماف طػرؽ اسندػؿ إسػه اس كػر 
لاػػػ إلع   ا  ػػػاض اسمتثضػػػط     عػػػده  دػػػ د كمػػػة  إلبػػػه منػػػ طؽ اسلبػػػاج اسعر ػػػ  ثاأل

(ك 19ثاذجر نراـ ضاف    اكد اسناثص انل غضؿ أضبكتل  ػ  ماػ د اس كػر ثاسلبػاج ة
ستػػػػ  أضضػػػػع  يػػػػدد   ثامػػػػف اسطػػػػرؽ استي راػػػػر ثكػػػػ  ظ  ػػػػذسؾ إلبػػػػه يضػػػػد ا م راطثراػػػػر ا
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ثضةمر اسدثا ػؿ استػ  تندػؿ اسمػثاد اسلػ ـ إسػه  ػةد أجػد ثماػ در هػذد اسمػثاد   جمػ  دػ د 
نػػػراـ ضػػػاف كمػػػة  إلبػػػه أدػػػثاـ اسبثس ػػػث ثاستػػػ  اضػػػتمر  س تػػػرا  طثابػػػر أكػػػرز لةسعػػػ  

د (  ثمػػ  اؤجػػ1االنتاػ ر إلبػػاعـ ثلبػػده   ػػ  أإلمػػ ؿ  ناػػر ثمنعػػ  مضػػبر اسناػػر ة بػػجؿ 
ذسؾ االنتا ر ه  منكثتػر ماػاؽ در نػد  جػ ثثر إكػدن ميػ زا  ي ػ ؿ دػرد داغ  ػ  
اسطراػػؽ اسمػػؤد  إسػػه اسضػػبام نار مػػف جرجػػثؾ كاػػ  ندػػش إلبػػه ثايعتػػل منكثتػػر تاػػثر 
بلا  مبتكا  طثسػل إلبػرو أدػداـ تدرا ػ  ثابػ س لػثذو مػدثرو ث اػدد اساضػرن دػثس ث ػ  

اضػرن مر ثإلػر إلنػد اسرج ػر ثجلنػل  ػ  اساد اسامنه ضةح امجػف أف اجػثف  لضػ  ثضػ دل اس
 ك سػػػر مبػػػ  ثإلنػػػد ددمػػػل بلاػػػ ف اػػػثرا  كيػػػـ اػػػػار نضػػػ ر إسػػػه اسريػػػؿ اسمبتكػػػ 

 (ك12( ة1ةبجؿ
ثنتايػر النتاػػ راتل ث تثك تػػل اسثاضػػعر استػ  ألمػػد  اس ػػتف اسدالباػػر ثاسل رياػػر 
ثاست  أإل د  يضد ا م راطثرار إسه م  ج ن  إلبال  ػ  زمػف يػدد ة ضػريثف (  اػة 

 طؽ يدادو   دد تبدن  عدو أسد ن   اة إلف سدن ة مبؾ أجػد(  اتلػذ سن ضػل ة إلف من
(ك 11ةب ر جبت ( –بؾ اسع سـ ب ر ج را  ار عاـ(  ثسدن ة م -مبؾ اسيع   ا ر ع 

 جمػػػ  أاػػػ ا  إلبػػػه بلاػػػاتل مضػػػكر مػػػف استدػػػداس  ػػػدساؿ اضػػػتلداـ إلةمػػػر ا سثهاػػػر 
ثهػذد  دإلػر سػـ ا تػدإلع  اكػد مػف  اسنيمر ة*(    جت  ر اضمل إلبه غرار أضم ء ارسعػر

 ( ك 11د بل ثاست  ج ف  اع  لرثج إلبه اسعرؼ اسدان      ةد اسرا داف ة 
ثدد ج ف نراـ ضاف آلر مبؾ دث  مف مبثؾ اسضةسر االجدار  دأ    عد ث  تػل 
ا م راطثراػػر اػػدن  اعػػ  اساػػعؼ إسػػه أف ضػػدط  تكػػ  ضػػاطرو ة اسجثتاػػثف (  ثتػػذجر 

هػػذا اسمبػػؾ إف نع اػػر كجمػػل انتعػػ     اػػران ثتيمػػع ا إلػػداء ا ل ػػ ر اسمتػػللرو إلػػف 
إلباػػػػل   ث عػػػػد مثتػػػػل إلمػػػػ  ا لطػػػػ ر ثاس ثاػػػػه أريػػػػ ء ا م راطثراػػػػر ممػػػػ  أدن إسػػػػه 

(ك ثهنػػ ؾ رثااػػ   إلػػف ذسػػؾ ثمػػف تبػػؾ مػػ  يػػ ء  ػػ  مػػ  17ضػػدثطع  إلبػػه أاػػد اسجػػثتاافة
ثمػػف  اعػػرؼ ةسعنػػر أجػػد( ثيػػد  نضػػم منعػػ   ػػ  مجت ػػر اسمبػػؾ اربػػثر  آبػػثر   نا ػػ ؿ
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اسعار اس   ب  اسدداـ ثاست  ترث  أكػدا  نػزثؿ هػذد ا دػثاـ إسػه  ػةد أجػد ثاجتضػ كعـ 
ا دثاـ ث اسمدف    طرادعـ ثهذد نتاير سبعنر ا سل انباؿ اسذ  انزؿ غاػ ل إلبػه نػراـ 
ضػػػاف  نػػػل اتبػػػؼ اسمػػػدف اسضػػػثمرار ثمدانتػػػل ن ػػػر ثمع ػػػدد مع ػػػد ة االاجػػػثر( ثا رااػػػ  

 (ك13ممبجتل ةاست  عر سل ثسذسؾ دمر 
ثممػ  تدػدـ نيػد إف اسظػرثؼ اسضا ضػار  ػ   ػةد اسرا ػداف ثل ريعػ  دػد  راػ  
اسدتػػ ؿ إلبػػه نػػراـ ضػػاف كاػػ  انػػل مػػدو كجمػػل اسطثابػػر اسممتػػدو سضػػ ع ث ة ػػاف إل مػػ ن دػػد 
داػػػػػ ه   ػػػػػ  كػػػػػرثن متاػػػػػبر ستػػػػػ ماف إم راطثراتػػػػػل ثاسك ػػػػػ ظ إلباعػػػػػ  ثتػػػػػ ماف طػػػػػرؽ 

 ك(13اسمثااة  سبكاثؿ إلبه اسمثاد اسل ـ ة
 مسهة اننصر :

ثه  مضبر ماػنثإلر مػف اسكيػر اسرمبػ   ذا  دمػر منكناػر ا بػع ارت  إلعػ  مػ  
ادػػ رن اسمتػػراف ث عػػرض متػػر ثاكػػد  ػػ  اإلػػرض ندطػػر منػػل ثدػػد نكػػ  ثيػػل ثاكػػد منعػػ  

(ك تعبػث 16 نك    رز ن تئ   ثهذد اسمضبر أد مع  اسمبػؾ نػراـ ضػاف  ػ  مدانػر ضػ  ر ة
  إل ػػػػػر إلباعػػػػػ   ػػػػػ  مدانػػػػػر ضثضػػػػػر ة إل اػػػػػمر اسمضػػػػػبر رمػػػػػثز سوسعػػػػػر اسضػػػػػم ثار ثاستػػػػػ

اسعاةمااف( ثمك ثظر ك سا     متكؼ اسبث ر  ػ   ػ راس    ثا ػدث إف اسعاةماػاف دػد 
اضتثسثا إلباعػ  لػةؿ إكػدن  غػزثاتعـ إلبػه  ػةد اسرا ػداف  عػد ضػدثط اسدثسػر االجداػر   

رنػر تاثر اسمضبر اسمبؾ نراـ ضاف ثهػث اكمػؿ اسدػثس ثاسػرما ثاس ػلس ثابػ س لػثذو مد
ثااػػػعد يػػػ ة بػػػ هد  ثدػػػد تضػػػ دط ا إلػػػداء تكػػػ  ددماػػػل  ثتضػػػيؿ اسجت  ػػػر استػػػ  إلبػػػه 

 (ك13ة(1إلبه ضنتثن  مبؾ اسبثس ث ةبجؿ اسمضبر إنع  تاثر انتا ر اسمبؾ نراـ ضاف
 ث ام  الت  دراضر اسمعطا   اس نار ثاسكا رار سبمضبر  

 : انفنية : أوال
جػد   ضػم   مماػزو مازتعػ  تماز  مضبر اسنار  ث ػ د  منكثتػ   اسعاػر اال

إلف ض  دتع  مف اسنت يػ   اسضػثمرار استػ  تماػؿ إسػه استيراػد ث لضػبثن اعجػس ا  جػ ر 
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اسدانار سبضثمرااف سذسؾ ج ن  نت ي تعـ  عادو إلف اسثادعار   ػ  كػاف تماػز  اسنت يػ   
االجداػػر  فاػػ  ء اسثادعاػػر استػػ  يػػ ء  مػػف ثادػػع  ائػػتعـ استػػ  أتػػثا منعػػ  ثمظػػ هر اسدػػثو 

ريثسػػر استػػ  اتماػػز  عػػ  اسعناػػر اسيػػزر   اػػة إلػػف ذسػػؾ إلجضػػ  اسضا ضػػر اسيداػػدو ثاس
(ك ثسػػذسؾ  دػػد كػػ ثؿ اس نػػ ف االجػػد  أف ايػػد  ػػ  18ثهػػ   اػػؿ اسضا ضػػر إلػػف اسػػداف ة

بلاار ا نض ف جدثو إسعاػر ل ردػر ثسجػف  بػجؿ يداػد التبػؼ إلػف اسناػن اسضػثمرار 
نمػػػػ  طثابػػػػر  اسضػػػػ  در سبعاػػػػر االجػػػػد   إذ إف بلاػػػػا تل اسماػػػػثرو ساضػػػػ   داػػػػارو ثاأل

ممبثدر  جم  أنعـ اهتمثا   سباثنر ثاسثادعار مف لةؿ مع سير استجثار اسمتدرج جكرجػر 
اسجتؼ جم  اهتمثا    اسددر    است  ااؿ استبراكار أج ر مف اسضثمرااف  أ  إف اس ف 

(ك كاػػ  19االجػػد  اتلػػذ سن ضػػل بػػجة ل اػػ  ثنػػرن تيضػػاد ذسػػؾ  ػػ  مضػػبر اسناػػر ة
اسمضػػػبر  بػػػجؿ  ػػػ رز إلبػػػه كيػػػر رمبػػػ  اكمػػػر   ا بػػػع ارت  إلعػػػ  متػػػراف نكتػػػ  مبػػػ هد 

ث عرض متر ثاكد   ثهذد اسمضبر نكت  تلبادا النتا ر نراـ ضاف ثيابل إلبػه أدػثاـ 
 (ك72اسبثس ث ة

ثاف أهػػـ مػػ  اتيضػػد  ػػ  هػػذد اسمضػػبر هػػ  اسنثإلاػػر اسيداػػدو  ػػ  اػػا غتع  إلنػػد 
(ك  دػد تيضػد 71( ة7د ػ ف ( بػجؿ ةمد رنتع    سمضة  اسم جرو سبضثمرااف ةجمضػبر اسع

 ػػػػ  هػػػػذد اسمنكثتػػػػر اسثكػػػػدو  ػػػػ  اسماػػػػمثف ثاسثاػػػػثح  ػػػػ  استجػػػػثاف  لػػػػةؼ مضػػػػة  
اسضػثمرااف استػػ  ج نػػ  مدضػػمر إسػػه بػػجؿ أبػػرطر أ داػػر تدضػػـ اسمثاػػثع  جمػػ  اضػػتط ع 
اس ن ف  ني ح اضتلداـ بجؿ اس ن ء ا نبػ ئ  اسمنكػرؼ ثمػف لةسػل اضػتط ع اف اظعػر 

مج نار تثزاع اسبلاػا   اسمضبر إلبه بجؿ ي  ؿ إل س  اتي ثن ثمامثف اسمبعد  ثاأل
إلبػػه مضػػ كر اسبػػثح  نػػػ  مػػف لةسػػل انط ػػ ع سكرجػػػر اس اػػ ء  ػػ  هػػذد اسمنكثتػػػر  ثاف 
كرجػػػػػر اسمكػػػػػ ر اف ا اد إلاػػػػػر ثدان ماجاػػػػػر استجػػػػػثاف اسمتج مبػػػػػر التبطػػػػػ  يماععػػػػػ   ػػػػػ  

ثرهـ اس ن ف االضتعراض اسداا  سبمثاثع   سذسؾ نةكظ اسمك ر اف االجدااف دد ا
جضةضؿ سبد استجػثاف  ػاف اساػلثر ثاسبػيارا  اساػػارو  ث ػذسؾ اضػتط ع اس نػ ف مػف 
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أف ايػػد ثكػػدو متم ضػػجر سبتجػػثاف  ػػ سلطثط اسمتمثيػػر تظعػػر سنػػ  اساػػلثر اسي باػػر مػػع 
 عػػض ا بػػي ر ثاف هػػذا استاػػثر اعطػػ  انط  إلػػ  سبمنطدػػر استػػ  كػػد    عػػ  اسمعرجػػر 

ظعػر  ث بػجؿ ثااػا مػدن مػ   عبػل نػراـ ضػػاف ثهػ  تكتػث  إلبػه  عػض اسػ  ػ     ثأ
 (ك 71ثيابل مف تدتاؿ    ياش ا إلداء ة 

جم  إف اسنزإلر اسثادعار تتاا أج ر    مع سير ت  ااؿ اسبلاا   ث اثرو 
ل اػر بلاػػار اسمبػؾ نػػراـ ضػاف   سب ػػ س اساػاؽ اسداػػار اسػذ  ارتػػداد اسمبػؾ أإلطػػه 

ا غر اسددادػر  ػ  نكػ  ا اػد  إمج نار غنار    إ راز إلاة  اسيضـ مف لةؿ اساػ
ثا ريػػؿ ثاسجتػػؼ ثاػػ ط نضػػن اسيضػػـ  بػػجؿ أج ػػر ددػػر مػػف اسنكػػ  اسضػػثمر  اسضػػ  ؽ 
سبعاػػر االجػػد  ة إلاػػثر  يػػر اسضػػةال  ( جمػػ  اضػػتط ع اس نػػ ف أف اثاػػا  ػػ  هػػذا 
استجػػػثاف اسياػػػثش اسمنجضػػػرو اسمنكػػػدرو مػػػف اسي ػػػؿ ثياػػػثش نػػػراـ ضػػػاف اسمنتاػػػرو ذا  

ر اػػعثد اسي ػػؿ   جمػػ  اضػػتط ع ث بػػجؿ اػػراا أف ااػػثر اس ع ساػػر اسكاثاػػر  ػػ  كرجػػ
ثاػػػعار اسمد تػػػؿ أ نػػػ ء إاػػػ  تل  ػػػ  اسرد ػػػر  ضػػػعـ مماػػػ    جمػػػ  ا ػػػرز اس نػػػ ف تبػػػراا 
ا يض ـ اسعابار اسممبثدر ثاست  ااػ   بجؿ  داع اتن ضن ثط اعػر االجػدااف استػ  

بػؾ نػراـ (ك جمػ  نةكػظ إف اس نػ ف م ػؿ بلاػار اسم77تتم ؿ  ػف راز مظػ هر اسريثسػر ة
ضػاف ثهػث اسبلاػػار اسرئاضػر  ػ  اسمبػػعد  كيػـ اج ػػر مػف  ػ د  اسبلاػػا   جمػ  هػػث 
اسكػػ ؿ  ػػ  اسمنكثتػػ   اسضػػثمرار ثهػػث ارتدػػ  دمػػر اسي ػػؿ ثهػػث اكمػػؿ أضػػبكتل ثارتػػد  
ت ي  ذ  درناف دساة سكمبل اػ ر ا سثهاػر ثاظعػر ثهػث اػدثس  ريبػل أإلػداء ضػ دطاف 

ثارتػػػد  هػػػؤالء دطعػػػر ثاكػػػدو مػػػف يبػػػد  اتػػدسه مػػػف رؤثضػػػعـ اػػػ ارو ثاكػػػدو مػػػف اسبػػعر
(  ثمػػػع هػػػذا  ػػػ ف 3اسكاػػػثاف تػطػػػ  أيضػػػ معـ ثهػػػ  ذا   تكػػػر مػػػف ا ضػػػ ؿ ة بػػػجؿ 

اسكيـ اسم  سع  ال ال اطػ  إلبه   د  بلاا   اسمبعد ثاعثد ذسؾ إسه ا ي دو  ػ  
اا غر استجثاف اسعػ ـ  جمػ  نةكػظ اضػتدارو ا جتػ ؼ سببلاػا   إلنػد تاػثار اسػرأس 

(ك ثاثر اسينثد االجداثف ثهػـ اب ضػثف لػثذا  ااػثار مػع 73ي ن  ة ثا ريؿ  بجؿ



 
 

   

 

 
 مدلة النصر لـ ) نرام دين (

 
في دنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م. غيث حبيب خليل
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  851 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

رداء ااػػػػػؿ اسػػػػػه م تكػػػػػ  اسرج ػػػػػر جمػػػػػ  ثاظعػػػػػر ا نػػػػػ ف مػػػػػنعـ ثهػػػػػـ اكمبػػػػػثف رااػػػػػ   
 ك(73أجدارة

ثتريع أهمار مضبر نراـ ضاف إسه جثنع  أثؿ إلمؿ  ن  ضيب  إلبال ا كدا  
  اسضػػثمرار ثمنعػػ  است رالاػػر  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف  ػػ  مضػػ كر ثاكػػدو إلبػػه إلجػػس اسمضػػة

مضبر اسعد  ف ثاست  ضيب  إلبه بجؿ أبرطر أ دار كثال د مف ا ب رو هن  إسه إف  ػ  
اسثد  اسذ  ج ف  ال اسمب س اسضثمر  اسملاػؿ اكػثؿ اسبػلص اس بػر  اسػه جتبػر ال 
كا و  اع   نيد هن     مة س بلاا   اسمضبر إف اسدم ش اضدط    طاػ   طثابػر 

ذ  تعػن إلباػل اسػراا ثإلػف طراػؽ استةإلػن   ساػثء ثاسظػؿ  ػ  متمثير أب ل   سم ء اس
هذد اسطا   تكثس  جتبر اسكير إسه مبعد ذ  كرجر ج ارو اسكاثار ث  سبجؿ اسذ  سـ 
اضػػتطع اسنكػػ تثف اسضػػثمراثف أف انيػػزثد  ثمػػف هػػذا اظعػػر إف االجػػداثف تكػػررثا مػػف 

تطػثر دائػـ ثكرجػر اسيمثد ثاسط  ع استيراد  ثغد  مظ هر اسكاػ و   سنضػ ر سعػـ تم ػؿ 
 (ك76ث ن ء ة
 :واإلداريةانسياسية ثانيًا: 

منػػذ اسعاػػر االجػػد   ػػدأ  ضػػاطرو ا دارو اسمرجزاػػر إلبػػه يماػػع  ػػةد اسرا ػػداف 
ثد م  أثؿ دثسر ام  يماع اسمدف ثاسػدثاة  استػ  ج نػ  متنػ كرو  امػ   انعػ  تكػ  

را ػداف ثضػاطرو سثاء دثسر مثكدو ث اة إلف ذسؾ اتضع  ستبمؿ من طؽ لػ رج  ػةد اس
 (ك73اسعنار اسيزر  إلبه اسض كر اسضا ضار ثا دارار     ةد اسرا دافة

ثمػػػف لػػػةؿ تكباػػػؿ اسمبػػػ هد اسمن ػػػذو إلبػػػه مضػػػبر اسناػػػر نضػػػتطاع أف نضػػػتدؿ 
داراػػػر يعبػػػ  مػػػف اسممجػػػف سيػػػاش ادػػػثدد مبػػػؾ اسلػػػرثج مػػػف  إلبػػػه معطاػػػ   ضا ضػػػار ثاأل

راس ثلػػػثض معػػػ رؾ إل اػػمر كجمػػػل ثاسزكػػؼ  ػػػل إسػػه منػػػ طؽ  عاػػدو ثاػػػع ر استاػػ 
إلداػدو ثاستػ  أبػ ر  إساعػ  اسناػثص اسمضػم رار  اػة إلػف أإلمػ ؿ  ناػر ثتتاػا  اعػ  
ضم   اسضا ضر اسمرجزار اسيداػدو استػ  ات ععػ  اسكجػ ـ االجػداثف ثمػنعـ نػراـ ضػاف ثهػ  
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إت  ع ضا ضر مرجزار مثكػدو  ثتدضػاـ ا م راطثراػر إسػه مد طعػ   ثثالاػ    ثاالإلتمػ د 
عناػػػر اسيػػزر  ساػػػم ف ثالئعػػػـ  ثهػػػدـ أضػػثار اسمػػػدف استػػػ  ج نػػػ  إلبػػه اسكجػػػ ـ مػػػف اس

تكػػاط   سمػػػدف سكم اػػػر ن ضػػع  مػػػف هيمػػػ   اسػػػدثاة  اسميػػ ثرو ث مػػػ  إف يماػػػع اسمػػػدف 
تكػػػ  ضػػػبطر مرجزاػػػر ثاكػػػدو  ػػػ ف اسك يػػػر إسػػػه هػػػذد ا ضػػػثار دػػػد زاسػػػ   اػػػة إلػػػف إف 

و ل اػػر هػػدمع  امنػػع كجػػ ـ تبػػؾ اسػػدثاة  مػػف استمػػرد اػػد اسضػػبطر اسمرجزاػػر اسمثكػػد
ثأنع  ألاػع   ػ سدثو   جمػ  اإلتمػد إلبػه اسرضػؿ ثاسم عػث اف جنظػ ـ اضػتل  رات  ثطػثر 
نظػػ ـ اسمثااػػة  ثاس راػػد  ااػػ ؿ معبثمػػ   اسمبػػؾ إسػػه كجػػ ـ اسثالاػػ   ثاسمد طعػػ   
ثجذسؾ مف لةسعـ اضػتطاع اسثدػثؼ إلبػه مػ  جػ ف ايػر   ػ  أريػ ء ا م راطثراػر مػف 

( ك ادػػػدمثف اسمػػؤف إسػػػه 78مػػػراء ضػػث  رتث ة تمػػرد أث إلاػػا ف ثدػػػد تمجػػف مػػػف يعػػؿ أ
ياش نراـ ضاف  ثاسطراؽ اسػذ  ضػبجل اسمبػؾ نػراـ ضػاف سػـ اضػبجل مبػؾ مػف د بػل   ثدػد 
اضتط ع اسمبؾ نػراـ ضػاف مػف تكداػؽ اسناػر  ضػعثسر الف ا سعػر اان نػ  سػـ تلبػؽ ريػة 

 ( ك79ندا سل جم  تذجر ناثص تعثد إسه هذا اسمبؾ ة
اػػ  أضػػس اسضا ضػػر اساػػ ئ ر استػػ  ايػػن أف اعتمػػد ثتمجػػف هػػذا اسمبػػؾ مػػف ت  

إلباعػػ  جػػؿ مبػػؾ اطمػػا إسػػه إد مػػر إم راطثراػػر ثاسمتم ػػؿ  ػػ   اػػؿ اسضا ضػػر إلػػف اسػػداف 
الف ذسؾ اينن اسمبؾ مف إمج نار اتع مػل  تكاػزد سدانػل إلبػه كضػ ن ا داػ ف ا لػرن  

داتعـ جم  انل    اسثد  ن ضػل امػنا مد طعػ   ا م راطثراػر  راػر اسك ػ ظ إلبػه معتدػ
 (ك32اسدانار مف دثف أف تتعرض    تل ار ل ري  ة

ثاسلطػثو اس  ناػر استػ  ضػ ر إلباعػ  ثمػف د بػل اسمبػؾ ضػريثف االجػد  هػ  ت نػ  
ضا ضر ر ط أثااػر ا لػثو  امػ   ػاف ا دػثاـ اسملتب ػر استػ  تكتثاعػ  ا م راطثراػر الف 

ثأإلم ؿ اسبػن ثامنا ذسؾ اضد اسطراؽ أم ـ اسط معاف ثاسك دداف مف ايؿ إ  رو اس تف 
   اسثد  ن ضل ضػج ف ا م راطثراػر  راػر اسبػعثر   سثكػدو ثإلػدـ است ردػر   ثآلػر مػ  
دػػػ ـ  ػػػل تم ػػػؿ   سداػػػ ء كاػػػ   ضػػػا اسميػػػ ؿ أمػػػ ـ اسداػػػ و ساكجمػػػثا   ضػػػـ اسمبػػػؾ ثإلػػػد 
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دػػراراتعـ الزمػػر استن اػػذ  اػػة إلػػف ر ػػط اسداػػ ء   سضػػبطر اسمرجزاػػر ثإلػػدـ ثاػػعل تكػػ  
اث اسمد طعػػػ   ثهػػػذا مجػػػف اسداػػػ ء مػػػف إرضػػػ ء أضػػػس اسعداسػػػر ركمػػػر كجػػػ ـ اسثالاػػػ   

اسممجنػػر ثضػػد اسطراػػؽ أمػػ ـ اسكجػػ ـ اسثالاػػ   مػػف اضػػتػةؿ اسداػػ ء ستكداػػؽ مطػػ مععـ 
(ك جمػػػ  تتاػػػا  أف ضا ضػػػر أجػػػد اسل رياػػػر اإلتمػػػد  م ػػػدأاف رئاضػػػاف 31اسبلاػػػار ة

داػػػر   اتمػػػ ةف  اػػػرثرو إلاػػػ ع اسمنػػػ طؽ استػػػ  تم ػػػؿ تعداػػػدا سعػػػـ تكػػػ  اسضػػػا دو االج
(كأمػ  31ثاسضاطرو إلبه ا د ساـ اسػناػر  ػ سمثارد ا ثساػر اساػرثرار الزدهػ ر اسكاػ رو ة

مف لةؿ اسضاطرو إلباع  أث مف لةؿ إلدد مع هدا  اسضةـ ثهذا م  د ـ  ل نراـ ضاف 
مػػع مبػػؾ إلػػاةـ ثمػػع أف اضػػـ اسمبػػؾ اسعاةمػػ   دػػد  مػػف نػػص اسمع هػػدو إال أف اغبػػن 

 اتػػػػػػػػػ  ثهػػػػػػػػػث اسمبػػػػػػػػػؾ اسكػػػػػػػػػ د  إلبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػةسر االكتمػػػػػػػػػ ال  تػػػػػػػػػريا اسمبػػػػػػػػػؾ ل
ة  ابػػ  ( تػػدؿ اسناػػثص استػػ  تاػػمنتع  اسمع هػػدو انعػػ  مع هػػدو ضػػةـ  ػػنكف ندػػرأ  ػػ  
 عض  نثده  م  د سل اسمبؾ اسعاةم  ةة إلدث نراـ ػ ضاف   إلػدثا سػ    ثاػداؽ نػراـ ػ 

 ( ك37ضاف اداد  س  (( ة
اف ضػ د اضػتلداـ اسبػػر ثجنتاير ستبؾ اسضا ض   است  اضػتلدمع  اسمبػثؾ االجػدا

االجدار جبػر رضمار س ةد اسرا داف ثمف  ـ أا ك  اسبػػر اسد بثم ضػار اسدثساػر مػ   ػاف 
 (ك33دثؿ اسبرؽ ا دنه اسدداـ ة

كرية :ـانعسثانثًا : 

اكتػػؿ اسيػػاش ثاسضػػةح مجػػ ف اساػػدارو  ػػ  تػػ رام يماػػع اسػػدثؿ دػػدام ن ثكػػدا  ن  
  اإلتػػداء ثااػػد إلنعػػ  أ  لطػػر  لػػ ري   ػػ سياش ضػػثره  اسمناػػع اسػػذ  اكماعػػ  مػػف أ

ثاػػػث ر سعػػػ  ا مػػػف ثاالضػػػتدرار  أمػػػ  إلػػػف ضػػػ ن هػػػذد ا هماػػػر  ػػػ  تػػػ رام  ػػػةد اسرا ػػػداف  
 اعثد ذسؾ إسه اسط اعر اسيػرا اػر سػ ةد اسرا ػداف  عػ  أرض معطػ ء تتػث ر  اعػ  اسماػ د 

كاػ رار اسعذ ر ثا راا  اسلا ر اس ضاكر  ثسعػذا اسضػ ن د مػ   اعػ  أدػدـ اسمراجػز اس
استػػ  إلر عػػ  ا نضػػ ف   جمػػ  أنعػػ   ػػ  اسثدػػ  ن ضػػل أرض م تثكػػر أمػػ ـ ا دػػثاـ ا لػػرن 
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ثمنعػ  ا دػػثاـ اسي باػر استػػ  ج نػ  تػطػػ  اسيعػ   اسبػػردار ثاسبػم سار اسبػػردار مػف  ػػةد 
اسرا ػػداف   ثسعػػذا اسضػػ ن ج نػػ  معراػػر سبػػػزث ثاسعيػػـث ثإلبػػه مػػر اسعاػػثر متػػه مػػ  

 تع  اسمرجزاػػر  ثسػػذسؾ  دػػد أدرؾ ضػػج ف  ػػةد اسرا ػػداف اػػع   دػػدراتع  اسعضػػجرار ثضػػبط
ثمنػػذ أدػػدـ اسعاػػثر أهماػػر استضػػبا ثاالضػػتعداد    غػػزث أث مطػػ مع ل رياػػر تتعػػرض 

 (33سع  كدثدهـ اسل ريار ة
دػ متعـ  ثتماز اسعار االجد    ضػتاةء االجػدااف إلبػه اسضػبطر  ػ  اسػ ةد   ثاأل

و  عدم  ج نػ  ميػزأو  ػ  إلاػر  يػر اسل اع سضبطر مرجزار ثاكد دثسر اسدطر اسثاكد
اسضػػةال    ثذسػػؾ أدن إسػػه  نػػ ء دثسػػر دثاػػر تاػػـ يابػػ  ج اػػرا منظمػػ  ثمػػزثد  لضػػبكر 
يداػػدو ثأضػػ سان متطػػثرو  ػػ  اسدتػػ ؿ ث مػػف لةسػػل دػػ د مبػػثؾ اجػػد اسكمػػة  اسعضػػجرار 
ثل اثا مع رؾ تمجنػثا مػف لةسعػ  مػف ت  اػ  ضػاطرتعـ ثكجمعػـ إلبػه اسمنػ طؽ استػ  

ثاضػػتط إل   ػػل مػػف جػػ ا يمػػ ح مكػػ ثال  ا دػػثاـ اسميػػ ثرو  ػػ  اسيعػػ    تكػػ  ن ػػثذهـ
اسبم سار ثاسبم سار اسبردار سةإلتداء إلبه اس ةد    ـ اتيعػ   عػد ذسػؾ نكػث اس تثكػ   

 ( ك 36اسل ريار ة
ثاف أ   اثرو ترضـ إلف اسياش ثاسضةح  ػ  اسعاػر االجػد  ال ػد أف نللػذ 

هػذا اسعاػر اػلت   ػ  مدػدمتع  هثاػر ا دػثاـ  نظر االإلت  ر ا مثر است  اضتيد     
االجداػػػػػر اسيزراػػػػػر    عػػػػػد أف جػػػػػ ف اسدػػػػػ دو ثاساػػػػػ  ط ثغ س اػػػػػر اسينػػػػػثد مػػػػػف اسعن اػػػػػر 
نعػػ  أدلبػػ  اسج اػػر مػػف  اسضػػثمرار  أاػػ ا معظمعػػـ مػػف اسعن اػػر االجداػػر استػػ  ال ػػد ثاأل
 أضػػػ سان اسدتػػػ ؿ ث نػػػثف اسكػػػرن ثأنػػػثاع ا ضػػػبكر استػػػ  اإلتػػػ د  إلباعػػػ  ثإلر تعػػػ  ا دػػػثاـ
اسيزراػػر  اػػثرو إل مػػر د ػػؿ أف تضػػتدر  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف ثاستػػ  ج نػػ    ستلجاػػد تنضػػيـ 
ثاسكا و اس دثار اسمتندبر است  اتضم   ع  كا و ا دثاـ اسيزراػر إل مػر ث ػ  اسثدػ  ن ضػل 
ج ن  متل رو  كا و االضتدرار اسيدادو    اسمدف ثاسمراجز اسكا رار  يمع   ػذسؾ  ػاف 

سدػػػػػػػػاـ اس دثاػػػػػػػػر اسيزراػػػػػػػػر ثكاػػػػػػػػ و اسمػػػػػػػػدف ثأضػػػػػػػػ سا ع  ثدامعػػػػػػػػ  ا ضػػػػػػػػ سان ثاسم ػػػػػػػػ هاـ ثا
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(ك  اػػة إلػػف ذسػػؾ  ػػ ف معظػػـ اسكػػرثن ثاسمن زإلػػ   إسػػ  ج نػػ  تدػػع  ػػ  33اسل اػػرة
إلاػػر  يػػر اسضػػةال  اسضػػثمرار  تنبػػن  ػػاف دثؿ اسمػػدف اساػػػارو أث  ػػ  كرن  ػػاف 

بكر اسمػػػػدف اسمتيػػػػ ثرو ثاسمتد ر ػػػػر ثجػػػػ ف ط اعاػػػػ  أف تجػػػػثف أضػػػػ سان اسدتػػػػ ؿ ثنػػػػثع ا ضػػػػ
اسمضػػتلدمر منضػػيم  مػػع هػػذد اسكدادػػر  ػػ  كػػاف سػػـ تعػػد اسمعػػ رؾ ثاسكمػػة  اسعضػػجرار 
استػػ  ل اػػع  اسيػػاش االجػػد  مداػػثرو إلبػػه منطدػػر اػػػارو أث درا ػػر  ػػؿ جػػ ف إلبػػه 
اسياش االجد  أف اثايل أإلداء أي نن مف منػ طؽ أين اػر مت  انػر مػف كاػ  اسط اعػر 

نػػثف اسكػػرن   جػػ ف إلباػػل اف اجػػثف مػػدر   اسيػرا اػػر ثأضػػ سان اسدتػػ ؿ ثنػػثع ا ضػػبكر ث 
تػػػدرا   ياػػػدا ثمضػػػتعدا سمثايعػػػر ملتبػػػؼ أنػػػثاع ا ضػػػبكر ثملتبػػػؼ اس ائػػػ    عاػػػدا إلػػػف 

( ك جمػػ  جػػ ف التضػػ ع ردعػػر اسدثسػػر االجداػػر ثاػػرثرو إإلػػداد 38مراجػػز اسمػػدف االجداػػر ة
دار ثتيعاػػز اسكمػػة  اسعضػػجرار اسمتت ساػػر إسػػه اسمنػػ طؽ اس عاػػدو ثالضػػام  اسمنػػ طؽ اسبػػر 

ثاسبػػػم سار اسبػػػردار  ثكم اػػػر كػػػدثد ا م راطثراػػػر اسمتراماػػػر ا طػػػراؼ أ ػػػرد  ػػػ  استرجاػػػز 
إلبػه اسيػاش اسػدائـ اسػذ  ر مػػ  ج نػ  نثاتػل ا ثسػه  ػػ  أثالػر إلاػر  يػر اسضػػةال ك 

مد تػػؿ  ػػ   3322ث عػػذا جػػ ف اسمبػػؾ ضػػريثف االجػػد  ات ػػ لر  لنػػل جػػ ف اطعػػـ اثماػػ  
دثا  اسمضػبكر مػف اسكػرس اسمبجػ  اسػذ  ام ػؿ نػثاو دارد ثذسؾ ر م  ابار إسه أ راد اس

(ك ثنضػػػػتطاع أف نرضػػػػـ مةمػػػػا اسيػػػػاش  ػػػػ  اسعاػػػػر 39اسيػػػػاش اسنظػػػػ م  اسػػػػدائم  ة
االجػػػد  مػػػػف لػػػػةؿ اسمبػػػػ هد اسكر اػػػػر اسماػػػػثرو إلبػػػػه اسناػػػػن ثاسمضػػػػة  االجداػػػػر   
ثجػػػذسؾ ط اعػػػر استطػػػثرا  اسضا ضػػػار ثط اعػػػر اسمعػػػ رؾ اسكر اػػػر ث ػػػ  لص مػػػف لػػػةؿ 

است  تعثد سبمبؾ نراـ ضاف ثمنع  ة مضبر اسنار( كا  نيد انل دد كػد   اسمنكثت   
تػاػػػرا  ج اػػػرو  ػػػ  اسػػػنظـ اسمت عػػػر  ػػػ  اسيػػػاش ثذسػػػؾ مػػػ   راػػػتل استػاػػػرا  ثاسظػػػرثؼ 
اسضا ضػػػػار اسيداػػػػدو ثاستػػػػ  اإلتمػػػػد  اس تػػػػثح اسعضػػػػجرار أض ضػػػػ   ػػػػ  ضا ضػػػػتع  اسل رياػػػػر 

بكر  ع سػػر تػػتمجف مػػف ثكتمػػ  أف اجػػثف سبػػ ةد يػػاش دػػث  مػػنظـ ثمػػدرن ثمضػػبا  لضػػ
مثايعػػػػر اسدػػػػثا  ا ين اػػػػر ثالضػػػػام  اسكمػػػػة  اسل رياػػػػر استػػػػ  امتػػػػد  إسػػػػه ا دطػػػػ ر 
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اسميػػ ثرو ثسػػذسؾ نيػػد انػػل  ػػ  اسعاػػر االجػػد  تػػـ تلضػػاس يػػاش نظػػ م  مػػنظـ ث ػػؽ 
(ك جمػػػػ  انػػػػل أكػػػػد  تػااػػػػرا  أض ضػػػػار  ػػػػ  أضػػػػبثن استػػػػدران سبدػػػػثا  32أضػػػػس    تػػػػر ة

اإلتمػد   سدريػر ا ثسػه إلبػه اسعن اػر االجداػر  ػ   اسمضبكر ثتيناده  ثتضباكع  ثر مػ 
دا دو اسياثش ثمف لػةؿ مبػ هد اسمضػبر نيػد انػل تػـ أ طػ ؿ اضػتلداـ ا ضػبكر اس دابػر 
 ػ  تيعاػػز اسيػػاش ثاستػػ  ج نػ  ضػػ ئدو  ػػ  إلاػػثر  يػر اسضػػةال  كاػػ  أ طػػؿ نظػػ ـ 
ر اساػػؼ ثأج ػػر مػػف اضػػتلداـ ا ضػػبكر اسل ا ػػر استػػ  تضػػ إلد إلبػػه ل ػػر اسكرجػػر ثضػػرإل

اسمنػػ ثرو ثدطػػع اسمضػػ     اس عاػػدو ثهػػذا مػػ  انضػػيـ أااػػ  ثط اعػػر ا دػػثاـ اسيزراػػر استػػ  
اإلت د  إلبه اسكرجر ثضرإلر استندؿ    طؿ اضتلداـ ا ضبكر اس دابر ج سدرثع ثاس ػؤثس 
ثاسػػد   اس ثاسرمػػػ ح اس دابػػر  ثاضػػػتكد  أضػػػبثن اسم ػػ رزو اس رداػػػرك أمػػ  أاػػػن ؼ اسيػػػاش 

انؼ اسمب و اؤسؼ اسيزء ا ج ر مف اسدطع   اسعضجرار ثج ف اتضػبا  ػ س ؤثس  ج ف 
اسل ا ر ثاسلن ير ثاسضاثؼ اسداارو  ثج ف اضػند ثاكمػ  اسمبػ و رمػ و اسضػع ـ ثاسرمػ ح 
اسطثابر جم  اضند اسمب و  رم و اسدذائؼ اسل ا ر  دال مف رايم   ا كي ر اس دابر است  

اسعمػؿ   ضػتلداـ اسعر ػ   اسكر اػر ثاستػ  سػـ تظعػر  ػ  دد تعاؽ تددـ اسيند جم  اضػتمر 
مبػػػػ هد اسمضػػػػبر   إلت ػػػػ ر إف اسمعرجػػػػر تكػػػػد   ػػػػ   ائػػػػر ي باػػػػر اتعػػػػذر مععػػػػ  اضػػػػتلداـ 

(ك جمػػػػ  ال ػػػػد ثاف اػػػػـ اسيػػػػاش االجػػػػد  اػػػػن   مػػػػف اسمدػػػػ تباف 31اسعر ػػػػ   اسكر اػػػػر ة
ملػػػػتص  ػػػػدؾ ا ضػػػػثار ثهػػػػدمع  ث ػػػػتا اس ػػػػػرا   اعػػػػ     ػػػػ سمعرثؼ إف معظػػػػـ اسمػػػػدف 

ضػػػثمرار ج نػػػ  مكماػػػر  لضػػػثار ثجػػػ ف إلبػػػه ضػػػريثف االجػػػد   ػػػ   دااػػػر كرث ػػػل أف اس
اداػػ  إلبػػه تبػػؾ اسمػػدف ثاػػدؾ أضػػثراه  ثااػػمع  إسػػه كػػدثد دثستػػل اسمتن ماػػر ثهػػذا مػػ  

 تبار إسال ناثص أجدار ي ء  اع   
 ( ك31" دمر مدانتعـ ثهدـ ضثره  ككك اسم " ة

ثسجػػػف ر مػػػ  تيػػػ ثز  ثال اعػػػرؼ   ساػػػ ط جػػػـ جػػػ ف إلػػػدد أ ػػػراد اسيػػػاش االجػػػد 
إلبرا  ا سثؼ مف اسمدػ تباف سجػ  تػتمجف اسداػع   مػف االنتبػ ر  ػ  ي عػ   إلداػدو 



 
 

   

 

 
 مدلة النصر لـ ) نرام دين (

 
في دنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م. غيث حبيب خليل
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  864 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ثتكم  كدثد طثابر ث اثرو دائمر ثتؤمف امف ثضةمر طرؽ اسمثااة  است  ج ن  
تاػػػؿ أجػػػد  ضػػػثاكؿ اس كػػػر ا  ػػػاض اسمتثضػػػط ثجػػػذسؾ ا  دػػػ ء إلبػػػه إلػػػدد مػػػف اسينػػػثد 

   ا م جف است  اكتبع  ستكم  ها ر اسضػبطر االجداػر  سبك ما   اسعضجرار است  ادامع 
ثتكم  طرؽ استي رو أاا   جم  إف إلدد ا ضرن اسج ار اسذاف ذجرهـ اسمبثؾ االجدااف 

 (ك37ابار هث ارلر إسه ال مر إلدد اسياش االجد   ة
ث امػ  الػص أضػػبثن تيناػد اسينػثد ثتػػدرا عـ ثد ػع اسرثاتػن سعػػـ ثغارهػ    ػػ ف 

ر ثسجف إلبه ا ريػا إنعػ  مم  بػر سمػ  ضػ د  ػ  اسعاػثر اسةكدػر ثالضػام  معبثم تن  دباب
 ػػ  إلعػػد كمػػثرا     ثج نػػ  داػػ دو اسيػػاش مػػف معػػ ـ اسمبػػؾ ن ضػػل ثهجػػذا ظعػػر اسمبػػثؾ 
االجػػدااف ثمػػنعـ نػػراـ ضػػاف إلبػػه راس اسيػػاش  ػػ  اسمضػػة  ثاسناػػن استذج راػػر استػػ  

 ػػ  اسكمػػة  ا دػػؿ أهماػػر ترجثهػػ  تلباػػد النتاػػ راتعـ   ػػ  كػػاف ج نػػ  داػػ دو اسيػػاش 
 (ك33 ج ن  تععد إسه اسد دو ثاسا  ط أث كج ـ اسمد طع   اسدرا ر ة

ثتظعػػػػر مػػػػف لػػػػةؿ مضػػػػبر انػػػػل جػػػػ ف سبمبػػػػؾ اسد ئػػػػد ثاسينػػػػثد اسمكػػػػ ر اف أزاػػػػ ء 
إلضػػجرار ل اػػر اتاػػ    جثنعػػ   ضػػاطر ثل ا ػػر    تضػػ إلد إلبػػه ضػػرإلر اسكرجػػر  ثدػػد 

رثطاػػػر ذا  دػػػرناف ثاطػػػل  ددمػػػل ظعػػػر نػػػراـ ضػػػاف إلبػػػه مضػػػبتل ثهػػػث ابػػػ س لػػػثذو مل
ا إلػداء ثاكمػػؿ  اداػػل اسدػػثس ثاسضػػعـ ثاس ػلس  ثارتػػد  رداء اػطػػ  اسيػػزء اسعبػػث  مػػف 
يضػػدد ت رجػػ  ا ريػػؿ كػػرو  ػػ  كرجتعػػ   أمػػ  اسمدػػ تبثف  دػػد اػػثرثا ثهػػـ ارتػػدثف لػػثذا 
ملرثطاػػر اسبػػجؿ ثارتػػدثف تنػػثرا  مبػػدثدر طثساػػ  تاػػؿ إسػػه مػػ  تكػػ  اسرج ػػر تضػػ إلد 

 (ك33رجر أاا  ةإلبه كرار اسك
 اندينية : رابعًا :  

إف تير ػػر ا نضػػ ف مػػع اسط اعػػر ثسػػد  ك سػػر ذهناػػر يػػ ء استع اػػر إلنعػػ    جػػرو 
اسجثف اسذ  ااـ جؿ م     اسثيثد مف اسظثاهر اسط اعار  ا نض ف  اسكاثاف ثاسن    
ثاسيمػػػ د  ثدػػػد رأن  ػػػ  اسجػػػثف نظ مػػػ ن ي معػػػ ن سجػػػؿ هػػػذد اسجا نػػػ    ػػػ  اػػػثرو ا نظمػػػر 
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يتم إلاػر جنظػػ ـ اسع ئبػر ثاسيم إلػػر  ث تع اػر آلػػر اسدثسػر  اسكػػ ؿ ن ضػل انط ػػؽ إلبػػه اال
ارسعػػػر استػػػ  اػػػثره  ثهػػػ  سعػػػ  اسػػػنظـ االيتم إلاػػػر ن ضػػػع  ثتتيمػػػع ارسعػػػر  ػػػ  مجػػػ ف  
اضمه ة ميمع ارسعر(  ستنظاـ اسجثف ثاسضاطرو إلبال  ثهن ؾ التةؼ    إلدد ارسعر 

إلػػدده   ػػ  دػػثائـ ارسعػػر  ثال امجػػف ت ضػػار  مػػ   ػػاف ميمػػع ارسعػػر  ػػ  ا ضػػ طار ث ػػاف
ذسؾ    استدباؿ مف أهمار تبؾ ارسعر است  سـ تػذجر  ػ  ا ضػ طار   ػؿ ايعػؿ اسعجػس 
 ػػ   عػػض اسكػػ ال   ثسجػػف اس ػػرؽ اجمػػف  ػػ  الػػتةؼ استاػػثرا   ػػ  ميػػ ال  اسكاػػ و 
 اساثماػػػر ثاسداناػػػر ثطرادػػػر است جاػػػر  ػػػ  اسدػػػثن استػػػ  تدػػػثد إلػػػ سـ ا نضػػػ ف ثاستػػػ  ضػػػما 

 (ك36 لضم ء ملتب ر ثإلّد  آسعر ة
تتاا مف لةؿ مب هد اسمضبر إف اسمبؾ نػراـ ضػاف اػثر ثهػث ارتػد  استػ ج 
اسمدػػرف اػػ ر ا سثهاػػر   ثهنػػ ؾ أراء كػػثؿ ت ساػػل اسمبػػؾ نػػراـ ضػػاف ثاػػ تل  ػػاف استلساػػل 

 ثاستدداس  
  ت سال نراـ ضاف    كا تل ثاضتندثف    ذسؾ إسه إف اسمبؾ نراـ  اسرأ  ا ثؿ

اف ثرد اضػػػمل  ػػػ  اسجت  ػػػ   اسمضػػػم رار مضػػػ ثؽ   عةمػػػر اسنيمػػػر ة*(  اسداسػػػر إلبػػػه ضػػػ
ا سثهاػػر ثجػػذسؾ مػػف لػػةؿ ندػػثش تعػػثد إسػػه اسعاػػر االجػػد  ثتظعػػر إف اسمبػػؾ نػػراـ 

 ( ك33ضاف اسل    كا تل  دد ذجرد ج  ر مثظ   اسدثسر   سل أجد ة
جدار ث   لص ر م  ج ن  االنت  ا   است  د م     أري ء ا م راطثرار اال

   اسمدف اسضثمرار ثاس   بار سـ تجف اد كجمل  دط  ؿ ر م  اإلتراا  إلبه ت ساػل نػراـ 
ضاف سن ضل ثذسؾ إلندم  تمجف مف إلا ع اسمدف اس ػ ئرو أث اسمتمػردو ااػطر  آسعتعػ  
االإلتػػراؼ  لسثهاتػػل ثهػػذا اسػػرأ  ايػػدد  عػػض اس ػػ ك اف  ػػ  اسجت  ػػر اسمدثنػػر إلبػػه د إلػػدو 

سعػػػر إلبػػػت ر   انباػػػؿ   نػػػز م دػػػثد ناػػػ ل ا إلبػػػه يػػػ ء  اعػػػ  ة إف ا تم ػػػ ؿ مػػػف اس رث 
  ثننلرضػ ؿ ثاانجػ  ثبػمش ثضػاف ثنرجػ ؿ دػد دػررثا أف اعػدثا اسمبػؾ نػراـ ضػاف ثدج ف

إسع  سمدانر أجد ثدررثا  ن ء مع د سػل  ػ  ثضػط مدانػر أجػد ثهػذد ا بػ رو تثاػا سنػ  إف 
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اػ ر ا سثهاػػر    ضػػبثن  اسمبػؾ ضػػريثف ثثسداػل رامػػثش ثم نبتثضػػث دػد كاػػبثا إلبػػه
ذاتل أ   م  اعر آسعر اسمدف اسضثمرار ثاس   باػر سعػـ    سثهاػر ث ػدثف هػذد اسم  اعػر  ػة 
اعتػػػرؼ اكػػػد  ػػػلسثهاتعـ ثسجػػػف هػػػذا ا دػػػه ميػػػرد رأ  إسػػػه أف تجتبػػػؼ  د اػػػ  مدانػػػر أجػػػد 

 (ك38ثتظعر استندا     د ا  اسمع د اسمذجثر كته اا ا اسرأ  كدادر ة
سدد ددس ددم ء اسعرادااف  عض مبثجعـ اسعظ ـ ثسجف سـ ااػؿ    اسرأ  اس  ن 

أ  منعـ إسه مرت ر ا سثهار ج راإلنر ماػر اسػذاف جػ نثا آسعػر  ػ  كاػ تعـ ث عػد مػثتعـ 
ثت ػػرؾ اسمبػػثؾ ثاسنػػ س  لضػػم ء ارسعػػر   دلبثهػػ   ػػ  ترجاػػن أضػػم ء أثالدهػػـ مػػف  ػػ ن 

ثادد نػػػػرار  أ  ة ادد  اسكم اػػػػر ثاستدػػػػرن م ػػػػؿ نػػػػراـ ضػػػػاف أ  ة مك ػػػػثن ا سػػػػل ضػػػػاف (
 (ك39مض إلد  ( ثغارهـ ة

ثالبػػؾ  ػػ  أف اس جػػر اسضا ضػػ  ثاسػػدان   ػػ  اسميتمػػع اسعرادػػ  اسدػػداـ جػػ ف اػػرن 
إف ةاسثظا ر اسمبجار( ه  ثظا ػر ج نػ  تتمتػع  ػ  ا اػؿ   سطػ  ع ا سعػ  ثإلبػه هػذا 

ذسؾ    ف مف امضؾ  عذد اسثظا ر ال ابترط  ال أف اجثف متمتع   ط  ع اسع  سجنل مع
نمػػػ  اجػػػثف إنضػػػ ن  متماػػػزا  ال امجػػػف  ػػػل  كػػػ ؿ مػػػف ا كػػػثاؿ أف اجػػػثف إنضػػػ ن  إل داػػػ  ثاأل
ةإنض ن  مددض ( ثهذد اسددضػار التػ ت  إلػف اسمم رضػ   اسداناػر استػ  ادػثـ  عػ  ةجطدػثس 
نمػػ  اسمبػػؾ ادػػثـ  عػػذد  اسػػزثاج اسمدػػدس( جمػػ  أنعػػ  التػػ ت  إلػػف است ياػػؿ اسػػذ  اكػػ ط  ػػل ثاأل

تماػػػػز   سددضػػػػار أثال ثسػػػاس أدؿ إلبػػػػه ذسػػػػؾ مػػػػف اكت ػػػػ ظ اسطدػػػثس ثاسمم رضػػػػ    نػػػػل ا
اسمبثؾ  طػ  ع اسددضػار إلبػه اسػرغـ مػف تلبػاعـ إلػف اسداػ ـ   سمم رضػ   اسداناػر ساػ سا 
جعنػػر اسمع ػػد م ػػؿ اسمبػػثؾ اس ػػ  بااف ثاكت ظػػثا  ن ضػػعـ  نػػثع مػػف اسرد  ػػر اسبػػجبار إلباعػػ  

ذسػػؾ نضػػتطاع اسدػػثؿ ثسجػػف ذسػػؾ سػػـ اكػػؿ دثف أف اكت ظػػثا  طػػ  ع اسددضػػار   ثمػػف جػػؿ 
  ف اسطػ  ع اسمدػدس سبضػبطر اسضا ضػار اجمػف  بػجؿ أض ضػ   ػ  بلاػار اسمبػؾ ن ضػل 
 نػػل جػػ ف ا ػػدث ملبثدػػ   راػػدا اكتػػؿ مرجػػزا ل اػػ  مػػ   ػػاف ارسعػػر ثاسنػػ س ثهػػث   ستػػ س  
ايضد اسعةدر است  تدثـ م   اف اسعػ سـ ا سعػ  ثاسعػ سـ ا نضػ ن  أ  انػل اتماػز  ط اعػر 
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ف يعػػر مم ػػؿ ارسعػػر  ػػاف اس بػػر ثمػػف يعػػر ألػػرن مم ػػؿ اس بػػر  ػػاف ماػػ إل ر  عػػث مػػ
ارسعر ثهذا ج ف ام ؿ اكد ا ض  ن اسرئاضر سدثو اسمبؾ ثإلف طراؽ هذد اسدػثو اضػتطاع 
اسمبؾ أف اضمث  ثؽ اس بر  ث معنه آلر إف اسضبطر اسضا ضار هػ  ذا  يػثهر اسعػ  

 نػل اردػه  ػثؽ اسنػ س ثسجػف منػذ أزس   ط سم  تترؾ ارسعر سبمبؾ اسكؽ    استمتع  عػ   
(ك ثمػػف ذسػػؾ نيػػد اف اسمبػػثؾ 62أف البػػع منػػل هػػذا استثظاػػؼ   نػػل اعػػثد انضػػ ن  إل داػػ ة

االجػدااف  ج نػ  اسدػثو هػ  اسمؤبػػر إلبػه اسددضػار ثإلػف طراػػؽ هػذد اسدػثو استػ  اكاػػؿ 
إلباع  جػ ف اسمبػؾ اضػ هـ  ػ  اسددضػار ثنػرن مػف ذسػؾ إف ضػبطر اسمبػؾ اسضا ضػار تضػار 

ينػػن مػػع اسكظػػثو ا سعاػػر ث بػػجؿ أثاػػا إف اسضػػبطر اسضا ضػػار استػػ  جػػ ف ين ػػ  إسػػه 
اتمتػػػع  عػػػ  اسمبػػػؾ تتيػػػ ثزد إسػػػه كػػػد ج اػػػر  ػػػ  دامتعػػػ  إذ أف اسمبػػػؾ ا دػػػه إنضػػػ ن  اكاػػػ  
ثامث   انم  اسضبطر ت ده أزسار  نع  ضبطر إسعار د ؿ جؿ بئ ثسجف طابر اسمدو است  

سددضػػار ث  ستػػ س  اسضػػمث  ػػثؽ  ػػ د  تتػػرؾ  اعػػ  ارسعػػر كػػؽ استمتػػع  عػػ  ضػػثؼ اكظػػه   
(ك ثمػػػػف ذسػػػػؾ نيػػػػد  ػػػػ ف استلساػػػػل سػػػـ اجػػػػف إال  اػػػػ  ء اسمزاػػػػد مػػػػف اسددضػػػػار 61اس بػػػرة

ثاست ياػػؿ سبمبػػثؾ ثمػػنعـ اسمبػػؾ نػػراـ ضػػاف اسػػذ  اظعػػر  ػػ  اسمضػػبر ثهػػث ارتػػد  استػػ ج 
اسمدػرف ثاف إلػػ دو تدػػداـ اسدػػرا اف ستم ػػ ؿ اسمبػػؾ مػػ ه  إال تلجاػػد إلبػػه دثرد  جثنػػل مم ػػؿ 

سعػػر إلبػػه ا رض ثانػػل جػػ ف ادػػـث   ساػػبثا  اسل اػػر   رسعػػر ثاف هػػذد اسدػػرا اف سػػـ ار
اجف اسػرض منع  إال إضن د كاػ و استم ػ ؿ  بػجؿ دائػـ مػف ايػؿ أف اػذجر ا سػل  ترداػدد 
اساػػػبثا  ثسااػػػمف  ػػػذسؾ انػػػل كتػػػه  عػػػد مثتػػػل ضػػػان ؿ اضتكضػػػ ف ارسعػػػر   ثنيػػػد  ػػػ  

هػث ارتػد  استػ ج اسمدػرف إال أننػ  نيػد إف اسمضبر إلبه اسػرغـ مػف أف نػراـ ضػاف اظعػر ث 
 (ك61رمثز ارسعر اسضم ثار تعبث دمر اسمضبرة

ثدد ج نػ  ددضػار اسمبػؾ تيعػؿ تاػر  تل  عاػدو إلػف استداػاـ اسػذ  اكجػـ اسنػ س 
اسعػػ دااف   ستاػػرؼ اسػػذ  التاػػل اسمبػػؾ جػػ ف ا ػػدث  ػػثؽ ا لػػةؽ ثاسعداسػػر  ماػػػ مانع  
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اف م  ادـث  ل اسمبؾ  دط ارسعر تمبؾ اسكػؽ  ػ  اسمتع رؼ إلباع   اف اسن س اسع دااف ث 
 (ك67اسكجـ إلبال ثمع د تل إف د ـ  تارؼ لط  ة

جمػػ  جػػ ف أ  انتاػػ ر اكػػرزد اسمبػػؾ هػػث مػػف ه ػػ   ارسعػػر إلباػػل ثهػػث اضػػعه 
الراػ ئع  مػػف  نػػ ء اسمع  ػػد ثتدػداـ اسنػػذثر ثتدراػػن اسدػػرا اف ثتؤجػد ذسػػؾ ناػػثص منعػػ   

 اس   ب  اسدداـ ي ء     تريمتل نص أجد  أإلاد اضتنض لل    اسععد 
ة نراـ ضاف مبؾ أجد سدد أادر أثامرد   سزكؼ إلبه  ػةد إلػاةـ ثكتػه مدانػر 
ثرلب   ثمف  ـ تثيل نكث اسمنطدر اسي بار ثمنطدر ضث  رتث ة اسمنطدر اسبم سار مػف 
اسعراؽ ك سا  ( ثكته غ     بير اسضػدر ة إلبػه نعػر  اس ػ سام ثاسلػ  ثر(   دػد تمجػف 

أمراء ضػث  رتث ثضػ دو اسمنطدػر اسي باػر ادػدمثف اسمػؤف إسػه يػاش نػراـ ضػاف   مف يعؿ
ثاسطراؽ اسذ  ضبجل اسمبؾ نراـ ضاف سـ اضبجل مبؾ مف د بل   ثدد اضتط ع اسمبؾ نراـ 

 ( ك63ضاف مف تكداؽ اسنار  ضعثسر الف ا سعر اان ن  سـ تلبؽ رية ندا سل( ة
 اس   ب  اسدداـ ي ء  ال   ثمف نص آلر أإلاد اضتنض لل أاا     اسعار

ة منػػذ اسلبادػػر ثكتػػه اسثدػػ  اسك اػػر سػػـ اػػتمجف مبػػؾ م بػػ  اف اضػػاطر إلبػػه 
مدانر ارم ف ث اة ث مض إلدو ا سل نرج ؿ اسذ  معد س  اسطراؽ   ضاطر  إلبه ي ػ ؿ 
بػػػػير اسضػػػػدر ة س نػػػػ ف ك ساػػػػ ( كتػػػػه ثاػػػػب  إسػػػػه اس كػػػػر اسعبػػػػث  ة اس كػػػػر ا  ػػػػاض 

نع اػػر اسػػنص ث عػػد ذسػػؾ دمػػ   عمػػؿ تم ػػ ؿ سن ضػػ  مػػف  اسمتثضػػط(كككككككككككككك ث ػػ 
 (ك63كير اسداثراا  ثنذرتل إسه ا سل ضاف ة اسل اسدمر إلند اسعرادااف اسددم ء ( ( ة

ث ػػ  داػػاد إلر ػػ   ر ػػ ء أجػػد ثاستػػ  ثرد  اعػػ  اضػػـ اسمبػػؾ نػػراـ ضػػاف يػػ ء  اعػػ  
  ام  اتعبؽ  نراـ ضاف  

  جرض  إلربل ج ساـث اس عاجضطع إلبه ةمبؾ أجد   اسراإل  نراـ ضاف   ج ف ا
 أضثار اسمدانر ة    زم نل ( ج ن  ج سي ؿ اسذ  تاؿ دمتل اسضم ء
 ثأ ثان اسمدانر ج ن  م ؿ مان نعر ديبر    اس كر 
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 ث لاثص أجد  تك  اسمددضر اان ن  ة إلبت ر(  مع  ثد س   
إسػػػه منػػػ طؽ ضػػػثمر دػػػد يب ػػػ  اسضػػػ ف مػػػف ذاتعػػػ  جػػػؿ أنػػػثاع اس اػػػ ئع ثضػػػج ف 

 ػر ار اسذاف ال اعر ثف إلف أجؿ اسك ثن دد يب ثا أ د را ثمعزا ممت زو اسمنطدر اس
 ثضج ف مابثل  أاك ن ا راا  اسضثد

 دد يب ثا منتي   يماع اس بدافك
 اسعاةماثف ثاسضث  راثف دد كمبثا هداا  ا سعر اان ن  م ؿ اسكمار

جدضثه   ا مراء ثا داراثف دد يب ثا بعرا  ث   جؿ راس ضنر هداا  ج ارو ثدد
 إلبه أراار دار مدانر أجد جم  سث أنع  م ء 

 ث عد ذسؾ  دا اسلثؼ اضاطر إلبه أجد ة  ض ن هيـث اسجثتااف (
  كا  إف ضج ف اسمدانر دد هيرثا مدانتعـ

 ثإلندم  تلر   مدانر أجد  اسمددضر ا سعر اان ن 
 (ك66ج ت و ب  ر تترؾ ملدإلع     مع د أجد " ة

 ةد اسرا داف آمنثا  لف ا نض ف معم   بػػ  دثتػل  ثمم  تددـ نيد إام ف ضج ف
 لنل ضثؼ اةد  كت ل إل يةن أث آيةن  ثأف اسلبثد غار ممجػف أ ػدان إال سوسعػر  ثمػف 
ذسػػؾ نيػػد أف اسداػػص ثا ضػػ طار معمػػ  التب ػػ   ػػ  ت  اػػابع   لنعػػ  تت ػػؽ  ػػ  ندطػػر 

يػػػ ؿ إسػػػه يثهراػػػر ثاكػػػدو  هػػػ  أف اسمػػػث  كدادػػػر ثهػػػث ماػػػار جػػػؿ إنضػػػ ف ثأنػػػل ال م
 (ك63تػااردة
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 ثبت األشكال:

 ( مضبر اسنار سنراـ ضاف1بجؿ ة
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 ثر( منكثتر مااؽ در ند  ج ث 1بجؿ ة
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 ثيل مضبر اسعد  ف مف إلار  ير اسضةال ( 7بجؿ ة
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 مبعد ت ااب  سنراـ ضاف    مضبر اسنار( 3ة بجؿ
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 :املصادر واهلوامش
إلاػػثر  يػػر اسضػػةال   ثهػػػ  اسعاػػثر استػػ   ػػدأ   اعػػػ  داػػ ـ أثسػػه اسضػػػةال   (1ة

ؽكـ  1922اسك جمػػػر اسػػػثارد ذجرهػػػ   ػػػ  أ  ػػػ   اسمبػػػثؾ اسضػػػثمرار ثت ػػػدأ  كػػػدثد 
ؽكـ  ثاطبػػػػؽ إلباػػػػل إلػػػػدو تضػػػػما   منعػػػػ   1731ثتنتعػػػػ   داػػػػ ـ اسدثسػػػػر االجداػػػػر 

د ػػػؿ ضػػػريثف   إلاػػػر سيػػػش   إلاػػػر اسبػػػ ف اسمضػػػتث  اسمكػػػدن   ةإلاػػػر مػػػ  
 ثإلار دثاة     اسمدف(ك

ك  ثجػػذسؾ انظػػر   68,   ص1939    .كػػثؿ ذسػػؾ انظػػر   ضػػ جز  هػػ ر   
 ك121  ص   1986 ثتارث   ياف   ثآلرثف ك 

  ص 1939  تريمػػر  إلػػ مر ضػػبام ف  اسمثاػػؿ  إلظمػػر    ػػؿ  .ضػػ جز  هػػ ر  (1ة
   اسيػػػزء مددمػػػر  ػػػ  تػػػ رام اسكاػػػ را  اسددامػػػر؛ ثجػػػذسؾ     ػػػ در  طػػػل ك  68 

 ك733   ص1986ثاد  اسرا داف    ػداد   ا ثؿ  اسثياز    ت رام كا رو
(3) Postgate, N., Early Mesopotamia, New York, 2003, P. 22. 

  تريمػػػر إل مر  اسبػػػرؽ ا دنػػػه اسكاػػػ را  اسم جػػػرو ػػػثتارث   يػػػاف   ثآلػػػرثفك  (3ة
 ك121  ص   1986ضبام ف   اسمثاؿ  

(5) Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and the 

Ancient Near East , Oxford, 2003, P. 78. 

اسيزراػػػثف  ثهػػػ  استضػػػمار استػػػ  أطبدػػػ  إلبػػػه ا دػػػثاـ استػػػ  يػػػ ء  مػػػف اسيزاػػػرو  (6ة
اسعر اػػر ثدػػد انتبػػرثا منػػذ أزمػػ ف  عاػػدو  ػػ  أطػػراؼ اسيزاػػرو ثمنعػػ   ػػثاد  اسعػػراؽ 

ا ع  اسبم سار ثم  اعرؼ   سعةؿ اسلاان ثمػف تبػؾ اسػر ار  ثيزارو اسعرن ثأطر 
اسمنػػػػ طؽ انكػػػػدر  إسػػػػه اسمنػػػػ طؽ ا ج ػػػػر لاػػػػث ر م ػػػػؿ ثاد  اسرا ػػػػداف ثضػػػػثرا  

 ثس ن ف ث بضطاف ثغاره  مف اسمن طؽك
كثؿ ذسؾ انظػر   إل ػد ا   إل ػد اسجػراـ ك مةمػا اسثيػثد اسضػ م   ػ  ينػثن 

 ك161  ص   1933  72  اسعدد ميبر ضثمر اسعراؽ  
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اسضػػثمراثف   ثهػػـ مػػف أدػػدـ ا دػػثاـ استػػ  ضػػجن   ػػةد اسرا ػػداف ثاعػػدثف أثؿ مػػف  (3ة
ثاػػعثا أضػػس اسكاػػ رو  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف ثتبػػااد اسمػػدف ثأنظمػػر اسكجػػـ ثا دارو 
ادار اسدثاناف  ثضجنثا منطدػر اسضػعؿ اسرضػث   ثتثيػد إلػنعـ أراء إلداػدو كػثؿ  ثاأل

س ػػ ك اف ثمػػنعـ اس ػػ ك اف أاػػثسعـ ثسجػػف اسػػرأ  ا اػػا ثاسػػذ  ات ػػؽ إلباػػل معظػػـ ا
اسعرادااف  لنعـ ضج ف اس ةد ا اػبااف اسػذاف بػادثا أثؿ اسدػرن  ػ  بػم ؿ اسعػراؽ 
كته اضتثطنثا ينثن اسعراؽ  عد تعبمعـ اسزراإلر ثتدنا   اسػر  االاػطن إل   ػـ 

 بادثا اسمدف أددمع  مدانر ارادثك
اسعػراؽ ف  كثؿ ذسؾ انظر   إلب      اؿ إل د اسثاكد ك اسضثمراثف ثاالجػداث 

مددمػر ك   ثجذسؾ انظر     در   طل ك 116  ص  1987   ػداد      است رام
  اسػػثياز  ػ  تػػ رام كاػ رو ثاد  اسرا ػػداف   ػػػداد   ػ  تػػ رام اسكاػ را  اسددامػػر

 ك63  ص  1986
     ػػداد اسعراؽ  ػ  استػ رامإلب      اؿ إل د اسثاكد ك اسضثمراثف ثاالجداثف    (8ة

 ك31  ص    1987
جػػػـ( بػػػرؽ مدانػػػر    ػػػؿ ثج نػػػ  تدػػػع إلبػػػه  17نػػػر جػػػاش إلبػػػه مضػػػ  ر ةتدػػػع مدا (9ة

اسميرن اسدداـ سنعر اس را   ثجاش تم ؿ إكدن أددـ اسمدف اسضثمرار  أثؿ مدانر 
ه طػػػ   اعػػػ  اسمبثجاػػػر  عػػػد اسطث ػػػ ف  ثتعػػػرؼ جػػػاش  لضػػػم ء إلداػػػدو هػػػ  ة تػػػؿ 

ـ اسجبػػؼ اسلزنػػر(  ثمػػف أهػػـ اس د اػػ  اس ن ئاػػر استػػ  تػػ –اس نػػدر   -أنػػػرد -ا كامػػر
إلنع  اسدار اسمضمه   سداػرة أ (  ػ  جػاش ثاسمبػاد  ػ سب ف اسمضػتث  اسمكػدن  
ثتػلت  أهماتػػل مػػف استطػػثر اسضا ضػػ  اسػػذ  كػػد   ػػ  تبػػؾ اس تػػرو ثأدن إسػػه تبػػااد 
م ػػػؿ هػػػذد اسم ػػػ ن  اسدناثاػػػر ستجػػػثف مرجػػػز  دارو اسدثسػػػر ثاالن اػػػ ؿ إلػػػف اسمع ػػػد 

 جمؤضضر ضا ضار ثادتا دارك
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ك؛ ثجػػػػػذسؾ 132 – 169  ص   1986 در  طػػػػػل ك كػػػػػثؿ ذسػػػػػؾ انظػػػػػر    ػػػػػ
  اسمدانػر ثاسكاػ و اسمدناػرانظر  ا كمد  ض م  ضعادك اسمدف اسمبجار ثاسعضػجرار  

 ك138  ص  1988   ػداد  1ج 
 ك 33 – 33   ص ك  1987إلب      اؿ إل د اسثاكد ك  (12ة
ثهـ د  ئؿ اػرن  عػض اس ػ ك اف انعػـ انكػدرثف مػف ضػةال  مكباػر اسجثتاثف    (11ة

إاػراف منػذ اسدػػدـ   انمػ  اػرن آلػرثف أف تبػػؾ اسد  ئػؿ تعػثد  لاػثسع  إسػػه  ضػجن 
أثر ار  ثاست  اند ع  مف أثاضط د رو آضا  إسه غر ل  ثدد أدػ ـ  -اسد  ئؿ اسعندث

اسجثتاػػػثف ضػػػةسر جثتاػػػر ك جمػػػر  ػػػ   ػػػةد اسرا ػػػداف  ػػػ  أإلدػػػ ن ضػػػدثط اسممبجػػػر 
د ثإلبػرثف مبجػ ن مػف االجدار  اضػتمر   ج ػر مػف م ئػل إلػ ـ  كجػـ لةسعػ  ثاكػ

ك ثسـ اندطػع ذجػر اسجػثتااف  ػ  اسناػثص است رالاػر  عػد ذسػؾ  اسمبثؾ اسجثتااف
إذ ذجػػػرثا  ػػػ  رضػػػ ئؿ مػػػ ر   لضػػػـ دثتػػػث جمػػػ  يػػػ ء ذجػػػرهـ  ػػػ  مػػػدثن   اسمبػػػثؾ 

 االبثراافك
ضػػػػ جزك ك؛ ثجػػػػذسؾ   737  ص   1986 ػػػػ درك طػػػػل ك  كػػػػثؿ ذسػػػػؾ انظػػػػر  

 ك31  ص   1939ه ر ك 
لب ر كا را  تدػع  ػ  اسمنػ طؽ اسي باػر مػف زاجػرثس ميػ ثرد اسبثس ث   د  ئؿ مت (11ة

إسػه منطدػػر بػعرزثر بػػم ؿ اسعػراؽ ػ ج نػػ  تتكػاف اس ػػرص دثمػ  سبعيػػـث إلبػػه 
اسعػراؽ   ثدػد كدػؽ اسمبػؾ االجػد  نػراـ ػ ضػاف إلبػه اسبػثس ااف انتاػ را ضػ كد    

 ثلبد ذسؾ االنتا ر إلبه مضبر إلر    مضبر اسنار ثيد     ضثض ك
اػراع  اسضػثمرااف ثا جػدااف ر   إلب      اؿ إل ػد اسثاكػد ك كثؿ ذسؾ انظ

ػ  1322مػػع ا دػػثاـ اسبػػردار ثاسبػػم سار اسبػػردار اسميػػ ثرو سػػ ةد ثاد  اسرا ػػداف ة 
   1987  اػػػػمف جتػػػػ ن اساػػػػراع اسعرادػػػػ  اس  رضػػػػ     ػػػػػداد    ؽكـ ( 1222
 ك 73ص  
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 ك 38  ص    1987إلب      اؿ إل د اسثاكد ك  (17ة
   1992  تريمر   ساثف اثضؼ   ػداد   ثضثإلر إلبـ ار  رمدانا ؿ   جباف ك  (13ة

 ك38ص   
  ضبضػبر اسمثضػثإلر اسذه اػر    نػراـ ػ ضػاف مبػؾ اسيعػ   ا ر ػعرباد   ػثز  ك   (13ة

 ك 17   ص 1992 ػداد   
اسعاةماثف   اسعاةماثف إكدن اسد  ئؿ اسمكبار استػ  اضػتثطن   ػ   ػ  ينػثن  (16ة

  مػػدنعـ ثأهمعػػ  إل اػػمتعـ ضثضػػر  بػػرؽ إاػػراف منػػذ أزمػػ ف  عاػػدد ثأضضػػ   اعػػ
ج نػػ   ػػةد ضػػثمر ث ػػةد إلػػاةـ تم ػػؿ امتػػدادان يػرا اػػ ن ثاكػػدان  ثهػػ  مػػف أج ػػر 
اس ائػػ   تبػػ  ع ن  ممػػ  يعػػؿ إكػػداه  م تثكػػر إلبػػه ا لػػرن  ثال ت عػػد اسع اػػمر 

جػػـ مػػف اسممجػػف دطععػػ  162ضثضػػل إلػػف كػػدثد  ػػةد ضػػثمر أج ػػر مػػف مضػػ  ر 
سعاػػثر اسددامػر سػػذسؾ ج نػ  إلاػػثف اسعاةماػػاف لػةؿ مضػػارو  ة ػر أاػػ ـ  دثا ػؿ ا

اسط معػػر  ػػ  لاػػرا   ػػةد ضػػثمر ثأجػػد اسػػث ارو م تثكػػر إلبػػه اسػػدثاـ  مػػف أيػػؿ 
االضػػتكثاذ إلبػػه تبػػؾ اسلاػػرا  جبمػػ  ضػػنك  اس راػػر  ثدػػد  داػػ  اسكػػ ؿ جػػذسؾ  
ًن ت م ن إلنده  سػـ تدػـ  إسه أف داه اسمبؾ آبثر   نا  ؿ إلبه اسعاةمااف دا ءان

 ذسؾك سعـ د ئمر  عد
كػثؿ ذسػػؾ انظػػر   ضػبام فك إلػػ مر  "  ػػةد إلػاةـ ثإلةدتعػػ   ػػ سعراؽ اسدػػداـ "  

 -163   ص    1981   13  ي معػػػػػر اسمثاػػػػػؿ   ع  ميبػػػػػر آدان اسرا ػػػػػداف
 ك ثجذسؾ انظر  181

إلب      اؿ إل د اسثاكد ك  اراع  اسضثمرااف ثاالجدااف مع ا دثاـ اسبردار 
ؽكـ (    1222ػ  1322ثاد  اسرا ػػػداف ة ثاسبػػػم سار اسبػػػردار اسميػػػ ثرو سػػػ ةد 

 ك19  ص  1987اد  اس  رض      ػداد   امف جت ن اساراع اسعر 
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تػػػػ رام ؛ ثجػػػذسؾ    ػػػػ در   طػػػل ثآلػػػرثف ك 769  ص   1986 ػػػ در   طػػػل ك  (13ة
 ك19 – 18  ص 1982 ػداد    إاراف اسدداـ

 ك73   ص 1992رباد   ثز  ك   (18ة
    دا  ثتد ساد اسبعثن اسددامرإلإلب     اؿ إل د اسثاكد  ث ضبام ف  إل مرك  (19ة

 ك111  ص   1939 ػداد   
 ك 731  ص   1986  در  طل ك (12ة
ك؛ ثجػذسؾ   ا كمػد  ضػػ م   38  ص ك  1987إلبػ      اػؿ إل ػد اسثاكػد ك  (11ة

 13  ص   1983   ػداد 1  ج كا رو اسعراؽضعاد ك ا دارو ثنظ ـ اسكجـ  
 112  ص  1229     تريمر ضعاد اسػ نم    ارث  اس   باثف ض جز  ه ر  ك (11ة

 ك38  1987؛ ثجذسؾ انظر  إلب      اؿ إل د اسثاكد ك 
 ك 737-731  ص   1986  در   طل ك  (17ة
 ك31  ص   1939ض جز   ه ر ك  (13ة
   1  ج   تػ رام اسبػرؽ ا دنػه اسدػداـ اسضعد   كضف مكمد مكا  اسداف ك   (13ة

 ك38  ص   1998آضا  اساػرن  ا ضجندرار   –إاراف  –اسعراؽ 
ع ك سا ن   ضـ تػؿ ةأ ػث ك ػر( ثة ضػ  ر( ثهػ  أكػدن اسمػدف اسلمضػر اعرؼ اسمثد (16ة

استػػػ  نزسػػػ   اعػػػػ  اسمبثجاػػػر  د ػػػػؿ اسطث ػػػ ف ث ػػػؽ مػػػػ  يػػػ ء  ػػػػ  يػػػداثؿ اسمبػػػػثؾ 
جػـ( بػرؽ  ػػداد  33اسضثمرار  ثادع استؿ   سدرن مف  بدو اساثض ار إلبػه  عػد ة

 ثإلبه اسا ر اساضرن مف  رع نعر اساثض ارك
  أكدا  مػف تػ رام اسمدانػر   ػػداد   1ض  رادك كثؿ ذسؾ انظر   اسي در  ثس

 ك8 -3  ص   1988
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  تريمػػر   إلاضػػه ضػػبم ف ثضػػباـ  اس ػػف  ػػ  اسعػػراؽ اسدػػداـمثرتجػػ     انطػػثف ك  (13ة
؛ ثجػػذسؾ انظػػر   إلبػػ      اػػؿ 181  ص   1933طػػل استجراتػػ     ػػػداد   

 ك33  ص    1987إل د اسثاكد ك 
 ك92  ص    1991رباد  ثز  ك  (18ة
    ػػػداد  تػ رام اس ػف اسدػداـاف ث اسلطػ ط   ضػػبم ف إلاضػهك  ػ رس   بػمس اسػد (19ة

 ك33  ص   1982
مظبـث  ط رؽ إل د اسثهػ ن ك اسنكػ  مػف إلاػر  يػر اسضػةال  كتػه اسعاػر  (72ة

 ك37  ص    3  ج كا رو اسعراؽاس   ب  اسكدا   
مضػػبر اسعد ػػ ف    ثهػػ  ثاكػػدو مػػف أهػػـ اسمنكثتػػ   استػػ  تعػػثد إسػػه إلاػػر  يػػر  (71ة

ـ   7ك1ـ ث عػرض  88ك1 مػف اسكيػر اسرمبػ    رت ػ ع اسضةال  ثه  معمثسػر
ثهػ  ذا  دمػر مدثضػر ثنيػػد  اعػ  استرجاػز إلبػه اػػن اف همػ  اػنؼ ة اسمبػػ و( 

اسمرج ػػ  (  ثاػػنؼ اسمبػػ و ام ػػؿ اسينػػثد اسػػذاف ادػػ تبثف  -ثاػػنؼ ة اسعر ػػ  
ف ثاي ػػػػل اتم ػػػػؿ  ػػػػ  دتػػػػ ؿ اسعػػػػدث  إلبػػػػه أدػػػػدامعـ أث ادػػػػ تبثف ثهػػػػـ راج ػػػػثف  ثاأل

اـ دثتػل اسرئاضػر  ثاػثرثا ثهػـ امبػثف    ػ   ث عاػلو تبدػ  ثاالبت  ؾ  ل ثتكطػ
اسرإلػن  ػػاف اػ ثؼ ا إلػػداء  ث نظػػ ـ اسمضػار اسػػذ  اظعػػر مػف لػػةؿ منكثتػػر 
ةمضبر اسعد  ف(هث نظ ـ اسجراداس إذ نيد اكد كدػثؿ اسثيػل اس ػ ن  تم ػؿ اسمبػؾ 
   مددمر يندد ثهـ اضارثف لب ل إلبه بجؿ ميمثإل   منتظمر ث تتجثف جؿ 

مػػف ضػػتر اػػ ثؼ ث ااػػـ جػػؿ منعػػ  اكػػد إلبػػر مكػػ رن ر مػػ  ةإلبػػر  ميمثإلػػر
ينػػػثد ث اػػػ  ط اػػػؼ ( ث اظعػػػرثف ثهػػػـ اكمبػػػثف تػػػرثس ث ػػػ  أاػػػداعـ رمػػػ ح 
طثابػػر ث ارتػػدثف اسلػػثذ استػػ  تػطػػ  رؤثضػػعـ ث اضػػارثف  ػػثؽ ي ػػ  ا إلػػداء 
اسمتضػػ دطر   ثارتػػػدثف تنػػػثرد داػػػارو تػطػػػ  أضػػػ ؿ اس ػػػدف   ث ػػػ  اسكدػػػؿ اس ػػػ ن  
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جن مرج ر كر ار تكتث  إلبه يع ر سبرم ح  ثام ؿ انؼ اظعر اسمبؾ ثهث ار 
 اسمب و كمبر اسرم ح ثاسضاثؼ ث كمبر اساثسي ن   ث كمبر اسضع ـ ث اسن  ؿك

 كثؿ ذسؾ انظر  
Postgate, N., 2003. , p. 277, fig. 13:2 a, b. 

ثجذسؾ انظر   إلب     اؿ إل د اسثاكدك اسمنيزا  اسضا ضػار ثاسكاػ رار  ػ  
 ك17  ص   1983د  ميبر اسمثر ال    إلار  ير اسضة

 ك 181  ص   1933مثرتج     انطثف ك  (71ة
 ك 33  ص    1982  رس   بمس اسداف ث اسلط ط  ضبم ف إلاضه ك  (77ة
 ك 181  ص    1933مثرتج     انطثف ك  (73ة
 ك37  ص    1983مظبثـ  ط رؽ إل د اسثه نك  (73ة
 ك 36  ص    1982  رس   بمس اسداف ث اسلط ط  ضبم ف إلاضه ك  (76ة
 ك111  ص   1939     اؿ إل د اسثاكد   ث ضبام ف   إل مرك  إلب (73ة
  أتاػػؿ ضػػج ف  ػػةد اسرا ػػداف منػػذ أدػػدـ اسعاػػثر  عػػدو أدػػثاـ لػػ رج اسضػػث  راثف (78ة

اسػػػ ةد أمػػػ  إلػػػف طراػػػؽ االتاػػػ ال  استي راػػػر أث اس تػػػثح أث اسػػػػزث أث ا ضػػػ  ر 
ثاـ  ػػل ر   ػػاعـ كاػػ رو  ػػةد اسرا ػػداف جمػػ  أ ػػرثا  اعػػ   ثتػبػػػؿ  عػػض هػػذد ا دػػ

إسه مثطف هذد  اسكا رو   ن ضع   دلبثا    ترجان ضج ف  ةد اسرا ػداف ثمػف 
هؤالء ا دثاـ مف إلر ثا    اسما در اسمضم رار  فضـ ة اسضث  راثف (  ثدػد  ػدأ 
ذجر هؤالء ا دثاـ منذ إلار  ير اسضةال     منتاؼ ا سػؼ اس  سػ  ؽكـ  

 إالن تـ(ككا  ارد ذجرهـ  ثؿ مرو    جت     ك جـ سيش ة 
؛ ثجػػذسؾ    ػػ در  طػػل ك  39  ص   1986كػػثؿ ذسػػؾ انظػػر    ػػ در  طػػلك 

 ك 82  ص  1982   ػداد  1  ج ت رام  اسعراؽ اسدداـ
 ك 78   1992رباد    ثز  ك  (79ة
 ك3اسمادر ن ضل ك ص    (32ة
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اسبػػرؽ اسل سػػد ؛ ثجػػذسؾ  انظػػر   زااػػد إل ػػد اسكماػػدك  8اسماػػدر ن ضػػل ك ص    (31ة
 717ؽ ا دنػػه مػػف أدػػدـ اسعاػػثر كتػػه إلػػ ـ مددمػػر  ػػ  تػػ رام ثكاػػ رو اسبػػر 

 ك63  ص    1966  اسد هرو    ؽكـ
 ك 762  ص    1986  در   طل ك  (31ة
 ك 73  ص    1987   ػداد   1  ج اسعراؽ اسدداـا كمد   ض م  ضعاد ك  (37ة
  تريمػػػر   ضػػػمار إل ػػػد اسػػػركاـ  كاػػػ رو اسعػػػراؽ ثآ ػػػ رد ثضػػػتػا    ناجػػػثالس ك  (33ة

 ك33  ص   1991اسيب     ػداد   
  ص   1933   ػػػداد  اسضػػثمراثف ثتػػرا عـ اسكاػػ ر ا كمػػد  ضػػ م  ضػػعادك  (33ة

 ك111
مثضػػثإلر اسيػػاش ضػػبام ف   إلػػ مر ك اسيػػاش ثاسضػػةح  ػػ  اسعاػػر االجػػد      (36ة

 ك 126  ص   1  ج1983   ػداد    ثاسضةح
 ك 88    ص    1997إل مر ضبام ف ك  (33ة
 ك38  ص   1  ج كا رو اسعراؽرباد  ثز  ك اسياش ثاسضةح    (38ة
 ك 11  ص   1983ا كمد  ض م  ضعاد ك  (39ة
  اسدػػػػػ هرو    اسضػػػػػ ماثف  ػػػػػ  اسعاػػػػػثر اسددامػػػػػرمكمػػػػػد   إل ػػػػػد اسدػػػػػ در مكمػػػػػد ك  (32ة

 ك 66   ص   1968
 ك113-113  ص   1939إلب     اؿ إل د اسثاكد  ث ضبام ف  إل مرك  (31ة
 ك 89    ص    1997إل مر ضبام ف ك  (31ة
 ك39  ص   1983رباد   ثز  ك  (37ة
 ك 89      ص  1997إل مر ضبام ف ك  (33ة
 ك 92 – 89اسمادر ن ضل ك ص    (33ة
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هاـ ي ػػػػرا    تريمػػػػر  ي ػػػػرا إ ػػػػرامػػػػ  د ػػػػؿ اس بضػػػػ ر رانج ػػػػثر   هنػػػػر  ثآلػػػػرثفك  (36ة
 ك138  ص    1962 ارث   

 ك62  ص    1992رباد    ثز  ك  (33ة
 ك61 - 62  ص    1992اسمادر ن ضل ك  (38ة
 ك16  ص   1991   ػداد   اس جر اسدان  اسدداـاسد  غ   تد ك  (39ة
  1986   ػػداد  1  جاس جر اسضا ض     اسعراؽ اسدػداـاسرا  ك اسطع ف  إل د  (62ة

 ك66ص   
  تريمػػػر  ضػػػباـ طػػػل اسكاػػػ و اساثماػػػر  ػػػ   ػػػةد    ػػػؿ ثابػػػثرجثنتاناػػػث  يػػػثرجك  (61ة

 ك111-112  ص   1939استجرات  ث ره ف إل د استجرات     ػداد   
  1966   طػػاـ   اسدػػ هرو    تريمػػر  سط ػػ استطػػثر االيتمػػ إل ي ابػػد  جػػثردفك  (61ة

 ك191ص   
هاـ ي ػػػػرا   تريمر  ي ػػػػرا ا ػػػػرامػػػػ  د ػػػػؿ اس بضػػػػ ري ج ضػػػػثف    ثرجابػػػػد ثآلػػػػرثفك  (67ة

 ك133  ص   1962 ارث    
 ك 78 – 73  ص  1992رباد    ثز  ك  (63ة
 ك 37اسمادر ن ضل ك ص    (63ة
 ك126اسمادر ن ضل ك  ص    (66ة
  اسعػددك ميبر م   اف اسنعرافإلب     اؿ إل د اسثاكدك اسمث  ثاسع سـ اسض ب    (63ة

 ك171  ص   1939  13
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Abstract 
This study should be research and emphasis on the 

creative side in art and beauty of the human old Iraqi and the 

amount of coherence relationship and sincerity emotional 

between artist and subject matter and technical value of 

aesthetic, and between job uses art for it and express purpose, 

whether religious or secular. To see the level of sophistication to 

which Reached by the old Iraqi man, through the effects 

discovered by prospectors, of works of art and architectural 

features creative ability and aesthetic high sense. Because the 

sense of beauty and perception is described as a humanitarian 

advantage of all other living things in our world and enjoy the 

aesthetic components subject. 

Search annexation entrance to the Akkadian age. About 

King Naram Sin, who was one of the greatest kings of the 

Akkadian dynasty unmatched in fame is his grandfather, 

founder dynasty Sargon of Akkad, 

As touched on Victory Stele Article search key analytical 

study of its data technical and from which we can draw features 

technical changes that have occurred in this era and the art 

school to which they belong, we have characterized features 

distinguished it from its predecessor productions of the 

Sumerian which tend to abstraction and style reflects the ideas 

of religious of the Sumerian so it was Ntegathm far from 

realism, while characterized productions Akkadian by giving 

realism that came from the reality of their environment from 

which they came and manifestations of strength and masculinity 

which is characterized by the element island Moreover reflected 

the new policy a separation of politics and religion as well as its 

data (cultural - political, administrative, military, and religious). 

Which basis the takeover Akkadians power in the country they 

are people from the Arabian Peninsula, and their state one 
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country under the authority of a single central after it was 

fragmented in the era of dawn strains, and this has led to 

building a strong includes a large army organized and equipped 

with new weapons, as well as a policy fit with developments of 

that age also resulted in religious thought she appeared not 

familiar habits before that time. 
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 احلركة الوطنية التونسية
 9191 – 9191يف سنوات مابني احلربني  

 م.م. غيالن سمير طه التكريتي

 املقدمة
تميزززال ركة اززززي ركاطتيزززي  ركتاتيززززيي يزززر  ش يتلتغززززل  ززز   مزززز را   ركم زززز      
اركجارئزز  للكتجززاا  ركميززتم  انمززل  يززتةل رك, وززي كززدكت   اانمززل  شززامل  ركيززنطلل 

ل   ا   ركاشل درته  الر رأل تللط  اثيقل لير شيلارل ركة اي  رك, تييي  لعض ركتتلاال
 ركاطتيي ركتاتييي ايلمي ركجملهي  ركيلخطي مر ركاجاا رأليتعمل ي رك, تي  .

اكزدكت  متززد لزاريلل ركقزز ر ركعخز ير رخززد  ركتاتيزيار  لتتظززيو رت,يزغو  اشززارهو 
رتضززززاار تةتغززززل كمجللغززززي رأليززززتعمل  رك, تيزززز  مززززر خززززية تاززززتيل ييليززززيي اةاليززززي  

ركمؤمتزززززار للكجغزززززلا ارألتت,لضزززززه   رال  رر ضزززززع   ركتتظزززززيو  اركتتيزززززي  رمزززززلو ر كزززززي 
ركعيا يي اركتتظيميي رك, تيزيي ركمتطزا ا رتزدرت كزو ييزليا تنزت ركتتظيمزلل مزر ركوزماا 

 رملو ركميتعم  .
    قزززززا التزززززل   9191 – 9191رمزززززل م ةنزززززي ركةززززز    ركعلكميزززززي  رألاكززززز    

ي كنة ازززي ركاطتيزززي ركتاتيزززيي لتتتظزززل  مزززلت, ا  تنزززت  ركةززز   مزززر  م ةنزززي ت شززز  للكتيزززل
مت يززز رل  ااكيزززي كغزززل رتعاليزززلتغل ينززز  ركلنزززارر ركارشعزززي تةزززل تيززز  رأليزززتعمل   امتغزززل 
 تاتس   اكدكت الةظتل خماا ة اي ركمقلامي رثتلء يتارل ركة   ركعلكميي رألاك  .

كتزز  للخزز ل تخززلطغل كززو يززاو دكززت ركيززاال طززايي كنة اززي ركاطتيززي ركتاتيززيي ر
لوزززا ا رشزززاي مزززر دي شلزززة ند يزززل ع ركاطتيزززار ركتاتيزززيار  ززز  يززز ض شضزززيتغو ينززز  

 ايتامل كو يجاار ركتجلا  مر متظم  ركمزؤتم  9191مؤتم  ركونح    لل يس يلو 
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رتجغزززار ركززز  تخزززاية ةزززا  اطتززز  تاي اا  مغزززو  ززز  تزززت ي  تزززاتس ركمعلوززز    اهزززا 
 . 9191لو ركةا   ركة   ركايتا ي ركدي تتيس    ي

االيمار رغ,لة  ركاا  ركدي تاته ركة اي ركعملكيي    تاتس مر خية اشا غل 
لةزززاو ضزززا ركيزززنطلل رك, تيزززيي ارالييلغزززل رأليزززتعمل يي ركتززز  التزززل ماخزززا ي لوزززا ا  

 ارضةي رملو جميع ركتاتييير .
رأل  9191ا غو رألتخزقل  ركزدي ةوزة  ز  ركةزا  ركةز  ركايزتا ي  ز  يزلو 

لوزززا ا اليززز ا ينززز  تضزززلة ركة ازززي ركاطتيزززي ركتاتيزززيي ركتززز  رخزززتال رر دكزززت كزززو يزززؤث  
 – 9191لوززا ا ارضززةي  زز  ركيززتارل ركقنينززي ركتزز  يززلقل ركةزز   ركعلكميززي ركثلتيززي  

9111 .   
تو تقييو  ركلةث رك   مقامزي  اثيثزي  رشيزلو  اخلتمزي   تتزلاة  ركقيزو رألاة 

ركةززز   ركعلكميزززي رألاكززز   تقزززايو تلزززدا مختوززز ا يزززر رألاضزززلع ركعلمزززي  ززز  تزززاتس شلزززة 
ارثتلئغززل   رمززل ركقيززو ركثززلت   قززا يززنط رركضززاء ينزز  ركززاا  ركتززت يخ  ركمغززو ركززدي تار  
ركةا  ركة  ركايزتا ي شز  تزاتس امقل يتزه  كميزتعمل   رك, تيز     ز   ةزير لةزث 

 9191 – 9191ركقيززو  رألخيزز   زز  رخززتارا  ة اززي ركمقلامززي ركتاتيززيي خززية ركمززاا 
  ي  .امر رهلل ركتا 
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أوال: نبذة عن األوضاع  يف  تىنس عشيةت  اري    ااملاةةيت  األو   
 وأثنائها

ةززلاة رأليززتعمل  رألا لزز  متززد  رر  اطززتل  رشارمززه ركم زز   ركع لزز   رةززارث 
ركاثي  مر ركت يي رل    نو يق  يتا رغتوزل  رأل ض ارار ا ركزليا اركة يزي اركثز اا   

ا يزززة  ركغايزززي ركقاميزززي  كنخزززعا    ا رك زززلء ا رتمزززل دهززز  ركززز  رلعزززا مزززر دكزززت   زززت ر
ي التغل   اهدر  رألمز  يتطلز  تملمزل ينز  ركاضزع ركزدي ر را  رك, تيزيار  ز  ركم ز   

 .  9  ركع ل  
ارر ييليي رأليزتيطلر ركتز  يمنزل مزر رجنغزل رألار ا رك, تيزيي تطنلزل رتتزارع 

رك, تيزيير ممززل   رأل رضز  ركخوزلي مزر  ركيزالر   اريزلاا  تاايعغزل ينز  ركميزتاطتيير
ا ع ركاثي  مر يالر ركم    ركع ل  كنغج ا  رك  ركمتلط   ركتلئيي رك,قيز ا  ز  ركجلزلة  

 .  9   اركوة رء  ارك  ركخل ج
ا عزززل هزززد  ركييليزززي رأليزززتعمل يي رلتزززلء ركم ززز   ركع لززز  ركززز  ركت,ايززز  لخزززاة 

رك, تي  يلو ركت  تع ضل  كن اا   9   جاي كمقل يي رأليتعمل    االييمل     تاتس
  امتزززد  مطنزززع ركقززز ر  ركعخززز ير   1    اتقيزززال لمعلهزززات  لزززل اا  اركم يززز   9119

تااتل  راك   ركتتظيملل ركاطتيي  اةنقلل تزاتس رك,تزلا اركت  شزلال ركة ازي ركاطتيزي 
غيزز  رر ركيززنطلل رك, تيززيي تماتززل  9199-9111ركمتلهضززي كميززتعمل   زز  ركمززاا 

 .  1  مر رخملا هد  ركة اي 
عنززز   ركززز غو  ممزززل رظغ تزززه ة ازززي  ركمقلامزززي ركتاتيزززيي مزززر توزززاي كنقزززارل   

ركمةتنزززي   ززز  يزززاا مزززر رألتت,لضزززلل   رال رر  تنزززت ركمقلامزززي كزززو تازززر   ززز  ميزززتاي  
ييزززمح  لمارجغزززي  ركقزززاي رك لايزززيركت  التزززل متظمزززي تتظيمزززل ةزززايثل لتيزززنةي متطزززا ا   

  ضزل ينز  تززاتس  ز  يززلو اازدكت   قزا ريززغمل ةلكزي ريزير رألةاززلو ركع  يزي ركتزز  
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   تخ يا  ارضطغلا ياا الي  مر  يتلو  ة اي ركمقلامزي   اريزتم   هزدر  9199
 ركاضع رك   مل لعا ركة   ركعلكميي  رألاك  

ند ريزززززتتت  ركاطتيزززززار  ركتاتيزززززيار  تخزززززلطغو ركزززززاطت   ززززز   تنزززززت رألجزززززارء 
 .  1 ركييلييي ركجاياا    يلية ركتخنص مر ركاجاا رألجتل  ين  ر ضغو 

ين  رك غو  مر ل اا ركة الل ركاطتيزي ركمتلهضزي كميزتعمل  رك, تيز  ركتز  
رشلمغزززل رلتزززلء ركخزززع  ركتاتيززز  لعزززا مزززاا  شوزززي ا  تيزززليل  مزززر رةزززتية  ركميزززتعم ير 
رك, تييير   رال  رر  مليمار  ميةظته  رر  ة اي  ركمقلامي  ركتاتيزيي  شزا  خمزال 

يي رألاك    رأل  رر  دكت  كو ييتم  طايي  لعض ركاشل  رثتلء يتارل ركة    ركعلكم
 لعزززززا  رتتغزززززلء ركةززززز    مللخززززز ا ريزززززتتت  ركاطتيزززززار ركتاتيزززززيار تخزززززلطغو ركييليززززز  

 اركعيا ي ركمتلهض كميتعمل  .
ودويه يف مىاجهيت  0291ثانةا : تأسةس ارز  ار  اادسيوىي  

 األسوملماي ااف نسي 
ازي  ركتةز   ركزاطت   كنخزع   لعا  رتتغلء ركة   ركعلكميزي رألاكز  رتطنقزل ة  

ركتاتيزز  ميززتماا مززر ليلتززلل ركةن,ززلء ركدرئعززي  ركوززيل ةززاة ةزز  ركخززعا   زز  تق يزز  
  ااززدكت  قزا ظغز ل ركطلقززي  7 ركموزي    امزر ليتغزل ملززلائ ركز ئيس رألم ياز  اكيزر 

ركعلمني ركتاتييي ين  ركمي ح  ركييلي   شاا  تخزيطي  ا معلايزي  كميزتعمل      ,ز  
ا  تتيززس  رك,زز ع ركتاتيزز    كنةززا   ركخززياي   رك, تيزز    ا  اززلر  يتززتك   هززد   ركمززا

مززر  يتلوزز   ركطلقززي  ركعلمنززي اركمثق,ززير ركارييززي   رأل  رر  رألتقيززلو  ارخززة ركة اززي  
 .  1 ركعملكيي  شا  خة     جد  رغنليي ركعملة رك  و,ا ه

طتيير اين  رث  ريير مللائ ركز ئيس اكيزر رأل لعزي يخز  ةزلاة لعزض ركزا 
يز ض شضزيي لزيا   ز  مزؤتم   1 ركتاتييير ا   مقامتغو ركخزي  يلزا ركعايزا ركثعزلكل 

 اشززاو  مززدا ا يطلكزز   يغززل لتيززتقية  9191ركززدي يقززا   زز  لززل يس يززلو   91 ركوززنح 
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تززاتس  اكاززر  ركمزززؤتم    ززض  رأليزززتملع  ركزز  اجغزززي  تظزز  ركخزززع   ركتاتيزز  ممزززل  
ي رك, تيززززيي  زززز  لززززل يس  لعتززززارر    تززززاتس  ا ززززع  ركثعززززلكل  ركزززز   تخزززز   اتززززل   للكن زززز

 . 99 ركخغياا      ضح   يه  ايلئس رأليتعمل  اج رئمه      ة  ركخع  ركتاتي 
اينززز  ركززز غو مزززر تمزززا تخزززلط ركطلقزززي ركعلمنزززي  التزززل شيزززلاا ركة ازززي ركاطتيزززي 
ركتة  يزززززي  ززززز  ريزززززاي  رك جارايزززززي  ركاطتيزززززي  ركتاتيزززززيي  ركتززززز  يلززززز   يزززززر موزززززلكةغل  

ايعزا رمتززارار كةنقززلل 9191كةززا   ركةز  ركايززتا ي ركززدي تتيزس  زز  يززلو ارهزار غل  ر
تزززاتس رك,تزززلا   ند يزززلا ايمزززلء تزززاتس رك,تزززلا كتخزززلطغو ركييليززز    اازززلر يلزززا ركعايزززا 

 .  99 ركثعلكل  ين   تس هدر ركةا  
اشا   اا  ركل تلمج  ركزدي ايز   ركيزه ركةزا  ركةز   ركايزتا ي ينز  تتيزيس 

اامزي ميزؤاكي رمزلو هزدر ركمجنزس    اازدكت ايز  ركةزا  مجنس تخ يع    اتزتكي  ة
رك  تتييس جي  اطت    اريتعلاا رأل رض  ركموزلا ا مزر شلزة  ركيزنطلل رك, تيزيي 

 .  99    ا تح  لل  ركاظلئ  رملو ركمارطتير ركتاتييير 
اينزز  رثزز  هززد  ركتطززا رل شزز  ل ركيززنطلل رك, تيززيي رر تقززاو لعززض ركتتززلاالل 

مزززززر رتيزززززلع تطزززززل  ركة ازززززي ركاطتيزززززي ركتاتيزززززيي   ,ززززز  تمزززززاا  رةيليزززززل متغزززززل لزززززلكقن 
روا ل م رييو رألويةلل   ند تو ريتلارة مجنس ركخزا ي لزلكمجنس ركاليز  9199

  اركززدي هزززا يلززل ا يزززر هيئززي ريتخزززل يي تقززاو تقزززل ي  يززر ركميارتيزززي اركميززلئة ركملكيزززي 
ل تاتيزز  ا ارألشتوززلايي رألخزز ي  ااززلر ركمجنززس ركاليزز  يتاززار مززر شيززمير   رةززاهم

  يضززززار   اركقيززززو  19رألخزززز    تيزززز   ااززززلر  ركقيززززو ركتاتيزززز   يتززززتك      مززززر   
 .  91  يضار   11رك, تي  يمثة   

رال رر  ركيزززززنطلل  رك, تيزززززيي خزززززاال  مزززززر تلةيزززززي  رخززززز ي ينززززز   ركوزززززة  
شلتاتل  يةا مر  ة يي   9199ركولا ا للكن ي ركع ليي     تاتس    توا ل    يلو 

 .   91  تع ضل ياا متغل كنةظ    اركمتع مر ركواا   ركوة  ركع ليي
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تيززل يل رألةززارث لوززا ا ارضززةي   زز   تززاتس  ا ر قغززل  رخززتارا   زز  تخززلط  
رتزززززاكعل ثزززززا ا ركغملمزززززي لمتطقزززززي ش,وزززززي  ززززز   9191ركة ازززززي ركاطتيزززززي    ,ززززز  يزززززلو 

ركجتا  االتززل لقيززلاا ركلخززي  لززر يززاي ا اهززا خززل  اززلر يخززاو  زز  وزز,ا  ركجززي  
تززلء ركةزز   ركعلكميززي رألاكزز    اشززا رتخززد رلززر يززاي ا مززر ركجلززلة ركمةيطززي رك, تيزز  رث

لق,وززي معقززي كة اتززه   ند ريززتطلع مززع رتوززل   مززر  زز ض ركةوززل  ةززاة ركمايتززي   
اتغايززا طززز    ركماروزززيل  الززث رك يززز   ززز  وزز,ا  رك, تيزززيير   رأل رر ركيزززنطلل 

ةزا يميئغزل ايزاي   رك, تييي تماتل رخي ر مر ركقضلء ينز  رلزر يزاي ا يزر ط يز  ر
 .   91 لنقليو رك, طلس  ركدي تمار مر رطي  ركتل  ين  رلر ياي ا رثتلء تامه 

امززر  جلتزز  رخزز   اروززة  ركةززا  ركةزز   ركايززتا ي تخززلطلته ينزز   ركيززلةي 
ركييليزززيي ركتاتيزززيي ا  ازززا  ززز   هزززد  ركم ةنزززي ينززز  ركجلتززز   رألييمززز  مزززر خزززية  

مقزززلالل  ززز  ج يزززاا ركةقيقزززي   اروزززا  يزززاا روزززار    يزززاا مزززر ركوزززة    ند تخززز  رك
ج رئزززا رهمغزززل ة ج يزززاا ركعنزززو ركتاتيززز   اه  كيزززلر ةزززلة ركةزززا   اروزززا   ززز  يزززلو 

 . 97 ج ياا  وال ركتاتي   9191
  91    9191 - 9111اخززغال هززد  ركمززاا تعززلط   ركلززلي مةمززا ركتلوزز  

ركايزتا ي    مع ركة اي ركاطتيي  اايملئغل    ايزلتا ركز  رشوز   ةزا  ركةزا   ركةز 
ا ركتةزز   رلتززه    رألالزز   مةمززا ركمتوزز   لززلي  لززلكةا    ا   ززض ركلززلي  مةمززا  
ركتلوززز   ركمار قزززي  ينززز  رألوزززيةلل  ركماي,زززي  ركتززز   ريزززاهل  رك, تيزززيار   كتغائزززي  
ركجمززلهي     اشززا  راي    ضززه  كتنززت رألوززيةلل   ركزز    تع ضززه كنمضززليقلل مززر  

كجززي   ا ركززاللللل  شوزز      ثززو رضززط  رك, تيززيار ركيززنطلل رك, تيززيي  ند ةلوزز  ر
ركزززز    ززززت ركةوززززل  يززززر ركقوزززز   تةززززل تززززتثي رل  ركضزززز ط ركخززززعل   ا ركمظززززله رل 
ركعل مززي  العززا مزز ا  مززاا شنينززي تززا   ركلززلي مةمززا ركتلوزز   اتزز اال ركخززلئعلل ركتزز  

 .  91 تدا  لتته ملل ميمامل 
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تاتيزيي رالز   يزتا كغزل    العا ا لا مةمزا ركتلوز   قزال  ركة ازي ركاطتيزي  رك
 تخززززليل ركيززززنطلل رك, تيززززيي  جززززار  مززززر  رأل هززززل   ارك يزززز   ايطنززززل  ركوززززة  
ارغنقزززل   ركتزززاراي اركجمعيزززلل   ارشزززامل ينززز  تخززز يا شزززلاا ركة ازززي ركاطتيزززي   ا ززز  
مقامتغو ركخي  يلا ركعايا ركثعزلكل  ركزدي ت,ز  ركز  ركخزل ج    ارخزد يتتقزة لزير موز  

ةزززلاة رر يززز لط تضزززلة ركة ازززي ركاطتيزززي  ززز  تزززاتس للكة ازززي اركعززز ر   ا نيزززطير   ا 
 . 91 ركاطتيي    مو  اركمخ   ركع ل 

ا زز   ظزز ا  رألامززي  رألشتوززلايي ركتزز   مزز ل لغززل تززاتس   زز  تنززت  ركمززاا 
اركتتلشضلل رألجتملييي     ركليا لاتل جملهي  ةا  ركة  ركايتا ي تضي   د يل 

مح رألتقيلو  تظغ     رأل      عتامل رجتمعزل لييليي  ركقيلاا ركةاليي   الاتل مي
ارييززل ج يززاا     رايززيار تاتيزززيلر      9199ركمعل ضززي  زز  ارخززة ركةززا  يززلو 

 ةلاكار    ركلاريي ركتعزلار مزع ركنجتزي   99 اركت  الر رل ا يتلو هل ركةلي  لا  شيلي
ا مززر اضززع ل تززلمج مخززت ت يتضززمر يززا 9199ركتت,يديززي كنةززا    اتماتززار  زز  يززلو 

مطلكزز  رجتملييززي ارشتوززلايي   رال تر ركخي ززلل ينزز  خطززاط ركل تززلمج    اريززلكي  
ركتضزززلة جعنزززل مزززر ميزززتكي ركة,زززلظ ينززز  اةزززاا ركةزززا  رمززز ر ميزززتةيي    ,ززز  رينزززاة 

 . 99  رتية  لا  شيلي ارتول   مر ركنجتي ركتت,يديي كنةا  ركة  ركايتا ي 9199
رثتزلء يقززا   9191يززلو  اكزدكت  قزا ةوززة رألتخزقل   زز  وز,ا   ركةززا   ز 

مؤتم     شو  هية لتاتس    ركدي تو  يزه ةزة ركنجتزي ركتت,يديزي  ركقايمزي ارتتخزل   
ركزززايارر ركييليززز  ركجايزززا   ا تزززو ريزززير  ركةزززا  ركةززز  ركايزززتا ي  ركجايزززا  ا ركزززدي 

     ةير  رولح ركةلي   لا  شيلي التلل يلمل   99 رولح    ئييه  مةماا ركملط ي
ل كنةززا  لعززا مزززاا اجيززاا  اشززا رينززر ركةزززا  ركجايززا لززتر ريضززلء ركنجتزززي   ثززو   ئييزز

ركتت,يديي ركقايمي شا يل ار للكةا  رك  ط يز  ركضزع  ا رأليتيزيو   امزل  عنزار دكزت 
 .  91    ركملض  
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اركةقيقززي  رر ركةززا  ركةزز   ركايززتا ي  ركجايززا كززو يززتل لل تززلمج يمززة جايززا 
رته خلك,زه  ز  رأليزنا    ند رتلزع ريزنالل راثز   يختن  ير ل تلمج ركةا  ركقايو   رال
 .  91 ة اي اتخلطل    و,ا  ركجملهي 

 0292 -0291ثااثا :اشوداد نضال ار كت ااىطنةت ااوىنسةت 
ايااتزززه ركززز   9191لعزززا رأل ززز رج يزززر ركخزززي  يلزززاركعايا ركثعزززلكل   ززز  يزززلو 

اار جزااي ند  تاتس ةلاة تاةيا خط ي ركةا  ركة  ركايتا ي ركقايو اركجايا اكار
كو يجا تجلالزل مزر شزلاا ركةزا  ركجايزا ركزدير  التزل  ييليزتغو  شلئمزي  ينز  ريزتملكي 
رك, تييير   ند رلاار ريتعاراهو ين  ركتعلار مع   تيل ين  ريلس متح ركليا ايتا ر 
ارتللع رينا  ركتا ج تةا  رأليتقية   اكار  ركينطلل  رك, تيزيي  تتاز ل  لعزا مزاا  

ااهزززززززل  لتزززززززتثي  ركميزززززززتاطتيير رك, تيزززززززيير ركزززززززدير يل ضزززززززار لخزززززززاا هزززززززدر اجيزززززززاا  كعغ
 .  91 رألتجل  االتل تؤياهو    دكت ركاارئ  رأليتعمل يي    لل يس 

رتيعل ركة الل رألض رليي كنطلقي ركعلمني   ز  تزاتس لعزا رمعزلر  ركيزنطلل 
للل لزير رك, تييي     ييليتغل رأليتعمل يي ركل يضي   اةاثل ايلاا  ز  هزد  رألضز ر

ركز  9191 رك  خخول يزلو 99 ند ارا ياا ركمض لير مر  9197- 9191يلم  
  رك  خخول  ز   ركيزتي  ركتلكيزي    ا تميزال هزد   رألضز رللل  لعتزلا   زلئ    91 

ند الر  ركعملة  يةتنار ركمؤييلل ايمتعار روةل  رأليملة ايميئغو ركمايامير 
خاة  ركيغزل ا اثيز ر ملالتزل  تزؤاي  هزد   مر جلت  ركخ طي اركقزارل ركميزنةي مزر ركزا

 . 97 رألةتالالل رك   ر رشي  ركاملء امل ةاث    رض ر  يملة متلجو رك,ي,ا يل 
 زز    91 ا يتززا  شيززلو ةاامززي ركجلغززي ركخززعليي رك, تيززيي  لقيززلاا  كيززار  لنززاو 

ري لل ير تيتغل ت يي  ييليتغل تجل  لزيا ركم ز   ركع ل   قز   ركةزا   9191يلو 
ل ئليززي ركةليزز  لززا  شيلززي  اهتززلت كةزز  ركايززتا ي ركجايززا رر ي يززة ا ززار ركزز  لززل يس ر

تمزززل وزززيلغي مخززز اع روزززية  تضزززمر رتخزززلء ارئززز تير مت,وزززنتير   رألاكززز  تمثزززة 

 
 

   

 

 
 الحركة الوطنية التونسية

 
في سنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م.م. غيالن سمير طه التكريتي
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  611 

 

 

 هيديجملة آداب الفرا

ركميتاطتير رك, تيير ارألخ ي تمثة ركتاتييير   ارتخلء مجلكس لنايي متتخلي  ارك لء 
تظززززلو ركةاامززززي ركعيززززا يي ركمقززززلو  زززز  ركجتززززا  ركتاتيزززز    اتقززززايو ركيززززن  كنمززززار يير 

 غيزز  رر ركميززتاطتيير رك, تيززيير شزززلمار لتثززل ا رألضززط رللل  رألمزز  ركزززدي ركتاتيززيير 
راي ركزز  تزز اا ركةاامززي رك, تيززيي  زز  ركمار قززي ينزز  ركمخزز اع  ممززل ا ززع ركةززا  ركةزز  

 .  91 ركايتا ي ركجايا رك  ركعمة ركي ي ير ط ي  ركخييل ركي يي اركمتخا رل 
رءرتغزززززززل ركتعيززززززز,يي المقللززززززة  دكزززززززت خ,,زززززززل  ركيزززززززنطلل رك, تيزززززززيي لعزززززززض نج  

رك يزل ركضز رئ  9197ا  9191ألمتولص ركتقمي ركخعليي    تاتس    ,ز  يزلم  
ركت  التزل تخزاة يلئزل ينز  الهزة  رك,يةزير   اريت  زل  ازدكت للكمنايزي  ركجملييزي  
كم رضز  ركخلوززي للكقللئززة ركتاتيززيي ركتزز  التززل تمناغززل شلززة ريززير ركةمليززي اركت  كززو 

 تيزززززيار   مزززززر رأليزززززتييء ينيغل اازززززدكت شلمزززززل ركيزززززنطلل يزززززتمار ركميزززززتعم ار  رك,
رك, تيززيي لعزززاا مزززر ركتخززز يعلل ركعملكيزززي االتززل  ززز  رأليزززلس متقاكزززي يزززر ركتخززز يعلل 
رك, تييي مثة شلتار  ركعقاا ركجملييي اريلاع ركعمة  دي رأل لعير يليي   ارألجلارل 

 .  91 ركما ايي رألج  
ين  رث  رختارا ة اي ركمقلامي امر جلت  رخ  رضط ل ركينطلل رك, تييي 

ركتاتيززززززيي ركزززززز  رر ت يزززززز ركمقيو رك, تيزززززز  ركعززززززلو  زززززز  تاتس ر ماتززززززا غيار  اريززززززتلاركه 
لتعيير ري يت اللار  اشا ريتطلع ركمقزيو ركعزلو ركجايزا رر يةزل ظ ينز  ركغزااء ركتيزل  

 . 99    تاتس كماا شوي ا 
ي   طلكز  ايمزلء اين  رث اياا رألويةلل  ركت  رطنقتغل ركينطلل رك, تيي

تاتييي  –ركة اي ركاطتيي ركتاتييي للأليت ر  لتيتقية  تاتس  ايقا معلهاا   تييي 
جز ي  ز  تزاتس رضز ر   يزلو ا ليزل يزر ركمطلكز   9197تخ ير ركثزلت   91  ا   

كزو تتقطزع  رألضز رللل   9191ا  9197ركاطتيي   اطارة  وة ركخزتلء لزير يزلم  
اي ركاطتيي  ركتاتييي كنض ط ين   ركينطلل رك, تيزيي   اركتظله رل ركت  شلاتغل ركة  
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ازلتار ركثزلت   1   ,  كي  ركقمع ركيل   كنة اي ركاطتييمملا ع رألخي ا رك  رتللع ريل
 . 99 رطن  رك ولص ين  تظله ا تظمغل يملة متطقي لتا ل ركتاتييي9191

رل  اشعززززل يززززاا مززززر  ركمعززززل ت ركارميززززي  لززززير ركمززززارطتير  ركتاتيززززيير  اركقززززا 
رك, تيزززيي  ززز  متزززلط   ركازززل   اتزززاا  ا ت,طزززي  اتزززاتس ركعلوزززمي اغي هزززل    ادكزززت  

  ند يقط  مئلل ركخغارء  اركج ة      9191خية خغ ي  ردر  ا تييلر مر  يلو 
اريتقة  ياا الي  مر ركمتظزله ير    ضزي يزر شزلاا ركةزا  ركةز  ركايزتا ي ركجايزا 

تياززاال  –  ثززو تقنززار ركزز  ةوززر يززلر  ركززدير اجززار لغززو  زز  ركيززجر ركعيززا ي لتززاتس
 .  99 لم يينيل      تيل 

اهاززدر  لززاتل  ينيززني مززر  ريمززلة ركقمززع ركخزز س اركعتيزز  رارء ريززي تة اززلل 
   يلية رأليتقية   امل تو ريير ةلكي  ركطار ئ     تاتس   اريتقة  ياار الي ر 

 99ا ززز   مزززر مةززز  ي ركوزززة  ركاطتيزززي  ايزززلئ  ايمزززلء ة ازززي ركتةززز   ركزززاطت   
شيزال  9191ةنل ركةاامي ركةا  ركة  ركايتا ي ركجايا ا   تمزاا  9191تييلر 

ة يزززي ركازززيو اركوزززةل ي ارألجتمليزززلل  ارخيززز ر رشزززامل ركيزززنطلل رك, تيزززيي ينززز  ةزززة 
    .91 9191ركةا  ركخياي  ركتاتي     يلو 

رر  رألويةلل  رك, تييي      تاتس  التل  مج ا ا ياا  الدلي  هزا ل   
ركززززز  رمتوزززززلص ركتقمزززززي ركخزززززعليي كنمزززززارطتير ركتاتيزززززيير جززززز رء  رأليزززززتعمل  اريزززززلكيله 
ركتعيززز,يي االتل مجززز ا  روزززيةلل ليزززيطي  التمزززس جزززاه  ركمطلكززز  ركعلاكزززي ركتززز  
تلضززززة مززززر رجنغلركتاتيززززيار ا ايمززززلئغو  زززز  ركة اززززي ركاطتيززززي    تتلعززززل  ركيززززنطلل 

ركززز  مخزززلط  رأليزززتعمل   رك, تيزززيي  ريزززنا  تامزززيو  رأل زززار  ألي وزززال اطتززز  يتلزززه
اريززلكيله رركاةخززيي   اركززدي ظغزز  لتلخززع وززا    زز  تاتس اريززتم ل هززد  رألجزز رءرل 

 ركتعي,يي ةت  رتاالع ركة   ركعلكميي ركثلتيي  .
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 اخلامتت :
ركاطتيي ركتاتييي    يزتارل مزللير ركةز لير  ركعزلكميتير رألاكز   كنة ايالر  

يزتعمل   رك, تيز   مزر رجزة   تةقيز   ركماليز   اا ر  اليز ر  ز   مقل يزي  رأل اركثلتيي
ركييليزززيي ارألشتوزززلايي ا رألجتملييزززي كنخزززع  ركتاتيززز  ايمار رجمزززلة ملتاوزززة ركيزززه 

 ركلةث مر تتلئج لملين  ة
   خززززغا  مطنززززع  ركقزززز ر  ركعخزززز ير تتيززززيس  ركتززززارا  رألاكزززز  كنتجمعززززلل ركييليززززيي  9 

 ركمتلهضي كميتعمل  رك, تي  . ركتاتييي
  تتيزززيس ركتجمعزززلل اركمتظمزززلل ركييليزززيي توزززليا  ززز  ركتضزززلة ركعيزززا ي     ر ززز9 

غيزز  رر  دكززت ركتضززلة كززو ياززر مززتظو  لقيززلارل ييززا يي  ماةززاا   ا  ركميززنح 
 يل مي ضا رأليتعمل  . رتمل ة اي خعليي

اا ر   9191   تاي ركةززززا  ركةزززز  ركايززززتا ي ركتاتيزززز    ركززززدي تتيززززس  زززز  يززززلو 9 
س ركمعلوزز  اة الل ركتةزز   ركاطت  ايعززاا يززل  اليزز ر  زز  تززت ي  تززات تت يخيززل

كنةا  رك  ركت,ل  ركخع  ركتاتي  ةاكه   االييمل     ركماا ركت    هدر  ركتجلح
 ركلةث . تط   ركيغل هدر

ينززز  9191   كزززو يؤث رألتخزززقل  ركزززدي تعززز ض كزززه ركةزززا  ركة ركايزززتا ي  ززز  يزززلو 1 
 تخلطل .ركة اي ركاطتيي ركتاتييي   ارتمل راارال شاا ا  ميي ا

لم ةنزززي ركزززد اا للكتيزززلي 9191ركززز    9191   يمازززر  تيزززميي ركم ةنزززي مزززر  يزززلو 1 
ركاطتيزي ركتاتيزيي   ند رخزتال  يغزل  رألضز رللل ركعملكيزي   اركزتةو يلمزي  كنة اي

 ركتاتي  مع شيلارته    ركة اي ركاطتيي . رلتلء ركخع 
يي  ززز  تزززاتس ركعلمزززة    ازززلر ركت,زززا  ركعيزززا ي اركتتظيمززز  ركارضزززح كنقزززارل رك, تيززز1 

ارئمززززل   زززز  ركقضززززلء ينزززز  رألضزززز رللل  ا ركتظززززله رل  ركمتازززز  ا ركتزززز    رأللزززز ا
ركاطتيززي  ركتاتيززيي   اشززا  هيززت  هززدر  ركت,ززا   رك, تيزز   رتلززلع  رشلمتغززل  ركة اززي

اركتتايزة للكخزع  ركتاتيز  اركقزلاا ركزاطتيير ألر ركغزا   مختن   رتارع  ركزلط 
ركة,لظ ين  اجااهلرأليتعمل ي  ز  تزاتس ل زض  رألهو  كنينطلل رك, تييي ها

 ين  دكت ركتارجا . ركتظ ير رأليلكي  ركمتلعي كنة,لظ
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 اهلىامش
 91مةما يمل ا   ركع    اركتةاي   مجنزي  يزلكو ركمع  زي   ركاايزل    ركعزاا    9 

 . 999  ص  9111  
يلززاركملكت خنززز  ركتميمزز    رأليزززتيطلر رألجتلزز   ززز  ركززاطر ركع لززز    ركم ززز     9 

 71ركخنيج ركع ل      مجني يزلكو ركمع  زي   ركاايزل   ركعزاا - نيطير–كع ل  ر
 . 99  ص 9119  

تقع  تاتس  ز  مازلر  ايزط مزر ركيزلةة رأل  يقز  ركخزملك   اشزا راي دكزت ركز    9 
ا ززع را لززل  للكتاجززه ركيغززل   اخززجعل  اززدكت ركغجزز ا ركزز   تززاتس . يتظزز  ةةيززر  

 . 91مةما جاه    تاتس   ار  ركمعل     ص 
ينزززز   رر  تةتززززة   9119تيززززل   99توززززل  معلهززززاا  لززززل اا  ركتزززز  اشعززززل  زززز    1 

ركقززارل رك, تيززيي ركم رااركتزز  ت رهززل وززلكةي أليززتتلل  ركتظززلو ارألمززر  زز  ركةززااا 
 قززا  متةززل   تيززل ركيزززنطي  9119اركيززارةة   رمززل معلهززاا  ركم يزز   زز  يززلو 

تززززاتس مززززر    ركالمنززززي  زززز  تززززاتس . يتظزززز ة  مةمززززا ركغززززلاي  ركخزززز ي    تززززت ي 
  ص   9119  ار   يزز رس    9يوززا  ملشلززة  ركتززت ي  ركزز  رأليززتقية    ط

؛  خززاش   ركجمززة ايلززا رهلل  يلززا ركزز ار  رلزز رهيو   تززت ي   ر  يقيزززل  999-999
 .977  ص 9119   ار  ركاه رء   رك يلض   9ركةايث  اركمعلو    ط

ركع ليزززززي ركمعلوززززز   رالايميزززززي ركعنزززززاو  ززززز  رألتةزززززلا ركيزززززا يت    تزززززت ي  رألشطزززززل   1 
 .911  ص  9  ج 9171  ار  ركتقاو   ماياا   9197-9171

يزز ر  جلززل  خا خززيا   ة اززي رأليززتقية   زز  ركم زز   ركع لزز    ا ريززي تت يخيززي   1 
مقل تي      يلكي ملجيتي   غي  متخا ا     جلمعي ل ارا   انيي ركت ليي كنلتزلل 

 . 91  ص 9119 
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ركيزززز يي   ة يززززي ركميةززززي ريززززلك  ركلةززززل    ملززززلائ اكيززززر ة رك ززززلء ركالنامليززززيي   7 
تخ,يزززز  ركةززززارجا رألشتوززززلايي لززززير رألمززززو   تخ,يزززز  ركتيززززنيح   تيززززايي ةقززززا  
ركخعا    جيء  ركملتيل ير  اييل   ييلاا لنجيال   جيء ركملتيزل يزر   تيزل   

ركمجززز  ركةازززو -ريزززلاا تخطزززيط ةزززااا ريطلكيزززل مزززع ركتميزززل   مزززتح خزززعا  ركتميزززل
ر رضزززز  وزززز ليل  ا املتيززززل اركجلززززة رأليززززاا   رأليززززتقية   ركززززدرت   ركجززززيء يززززر

ركدرت  كخعا   ركااكي ركعثملتيي   ريتقية لاكتار   تااير يولي رألمزو . يتظز  
ةيلزا ركعايزا يززنيملر ا يلزا ركمجيززا تعتعز    تزت ي  ركااليززلل ركمتةزاا ركةززايث   

 . 911-919ار  ركتغضي ركع ليي  لي ال   ا.ل  ص 
 . 917 -911   رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص  رالايميي ركعناو  1 
 زز  تززاتس اتخززت لغززل اا س  زز  جززلمع ركايتاتززي   ثززو رتتقززة  9171اكززا  زز  يززلو   1 

 9191اتزز تس  زز  يززلو ركما يززي ركوززلاشيي ايمززة ضززمر ة اززي رألوززيح   ركزز 
ركايتا ي ركتاتي  اريزتقلة  مزر ركةزا  لعزا ةزااث رتخزقل  ارخزة  ركة  ركةا 

 .91جلل  خا خيا  ركموا  ركيلل   صي ر   ظ ةركةا . يت
ارخززت ال  يززه  9191اززلتار ركثززلت   91  يقززا مززؤتم   ركوززنح  زز  لززل يس  زز  91 

 ااكي   اازلر يتزتك   مزر كجزلر خلوزي تزا س ركماضزايلل  اتع ضزغل  ز  97
  9ج ركعخ ير  رجتمليلل يلمي . يتظ ةمةما لاايتي  رةارث  ركعلكو    ركق ر

 . 917ص   9119 تاتس 
   ةنم   مة اس ريمليية   تت ي   ر  يقيل  ركةايث ا ركمعلو   مر ركاخا 99 

 ركج  ر يززي  ركزز   شيززلو متظمززي  ركاةززاا  رأل  يقيززي   مؤييززي  خززلل   ركجلمعززي  
 . 911  ص 9  ج9111رإلياتا يي   

 . 911-917  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 99 



 
 

   

 

 
 الحركة الوطنية التونسية

 
في سنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م.م. غيالن سمير طه التكريتي
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  611 

 

 

 هيديجملة آداب الفرا

ليززززز ال  ا.ل     ار  ركمخززززز   9يززززز  يلزززززا ركيزززززلت   ركتزززززت ي  ركمعلوززززز   ط  كل99 
 .911ص

 .911 – 911  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 91 
 . 191  ص  9111  رةما ركقول    تت ي  تاتس ركمعلو    تاتس   91 
 . 911-911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    ص 91 
   خي يزي يلزا ركوزلة  اراي   رك,از  ركقزام  ركع لز   ز  ركم ز   ركع لز  تخززؤا 97 

 . 911  ص  9119   ار  رك خيا   ل ارا    9119رك   9191اتطا   مر 
  ركلززلي مةمززا ركتلوزز   لززر مةمززا لززلي را مةمززا ركتلوزز  للخززل را ركتلوزز  لززلي 91 

يززز    يتزززه ركلزززلي  ركخزززلمس يخززز  مزززر ركلليزززلل ركةيزززيتيير   ززز  تزززاتس    هزززا
كنة ازي ركاطتيزي ركتاتيزيي اشا رثزل   ز  راثز  مزر متليزلي شنز  ركيزنطلل  ميلتاته
  رك, تييي.

 \www.ar.wikipedia.org \wikiكنمايا يتظ ة
 . 911 -911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    ص 91 
 . 911  ركموا  ت,يه   ص 91 
  ز  لزل يس ايمزة  ز  ركوزةل ي ارتزو  ا ريزته  9119  اكا     تاتس    يلو 99 

 اركمةلمززلا اروززلح يززا تي ر كنةززا  ركةزز  ركايززتا ي ركجايززا   ايضززار  زز  كجتززي
   ركزز 9111  ارتتخز   ئييززل كتزاتس يززلو  9111تة يز  ركم زز   ركع لز  يززلو  

 .91رر ياة ير ركةاو . يتظ ة ي ر  جلل  خا خيا   ركموا  ركيلل   ص 
 .979-979يا يت    ركموا  ركيلل    ص   رالايميي ركعناو    رألتةلا رك99 
 اهزا طليز  اييليز  9117التار ركثلت  99  اكا مةماا ركملط ي لتاتس    99 

 اززلتار ركثززلت 99ايعززا مززر ركقززلاا ركلززل اير كنة اززي ركاطتيززي ركتاتيززيي اتززا    زز  
 \www.ar.wikipedia.org \wiki . يتظ  ة  9179
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 .911كيلل    ص   خي يي يلا ركولة  اراي   ركموا  ر91 
 .911  ركموا  ت,يه   ص 91 
 . 911-911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    91 
 .971  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 97 
   كيززار لنززاو ة يعززا ايززيو رألخززت رايير  زز    تيززل   تززاك   ئليززي ركززاا رء  زز  يززلو91 

 كخعليي    رألتتخللزلل  ركتيلليزي    اازلر مزر ركزارييرلعا  اا  ركجلغي ر 9191
 كنايمق رطيزززي  ارألوزززيح    اشزززا  خزززاة اار ا  رئتي يزززي  ضزززمل  مختنززز  ركقزززاي
 ركييليززيي   زز    تيززل . يتظزز  ة يلززا ركاهززل   يلززلس  ركقييزز  ارخزز ار   تززت ي 

 .79  ل ارا   ا.ل   ص  9111-9191ركعلكو ركةايث 
 . 19-19ركموا ركيلل    ص   ي ر  جلل  خا خيا   91 
 .971 -971  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    91 
 ز     شليو اغي  الظو   ركةا  ركة  ركايتا ي ركتاتي  ركجايا ااا   ركييليز 99 

جلمعي     يلكي ملجيتي   غي  متخا ا    انيي رألار    9111-9191تاتس 
 . 991  ص  9111ركلو ا   

 .971  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 99 
 . 911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    ص 99 
 .977  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 91 
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Tunisian national movement in the interwar       

years    1918 – 1939 
ghailan sameer taha altekreeti 

The early twentieth century witnessed the emergence  of 

an umber of  political  organizations  in Tunis  As result of  

weak coordination's of these parties , France had the ability to 

invade Tunis . 

While  in  the  first  world  war  (1914  – 1918 )  ,  

Tunisian national movement was in anticipated phase to see 

what would happen of that war,and to see the results of new 

political states. 

After the  first  world  war  had  ended  ,  Tunisian   

national movement  appealed  its  activities  especially  in  1919  

where Tuniaus  declared   their  case  in  peace  conference  in  

Paris , However , they did not find any answer Thus,They 

insisted on constructing constitutional illiberal party in 1920  

this However, party has Avery important vole in the modern 

history of Tunis . 

The  split  of this  party  had  never  in  flounced  greatly  

on Tunisian nakonal  movement its struggle . 

Within appearing  new  political organizations and  

parties , military  struggle  had  been increased  against  franc  

colonial existence ,  in spite of  their lack  of  miliory  leaders , 

Tunisian people agreed to this movement against hard French 

colonialism  

However,the period between the years 1936 – 1939 had 

been Called peak stage for national movement because there are 

numbers of workers strike , and armed military fights . 
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 جملة آداب الفراهيدي

 اإليراني  -األبعاد اجليوبولوتيكية للنزاع اإلماراتي 
 حول اجلزر العربية الثالث 

 )أبى مىسً، طنب انكربي، طنب انصغري(

 وادعاءات كم من انطرفني حىل مهكيتها

 احمد جاجان عباب .د
 كركوك -معهد إعداد المعلمات

 املقدمة

 أهميت البحج ومربراته:
ف خالؿ ما تتمتع به مف موقع حػاكـ يػ  تكتسب بعض الجزر أهمية كبيرة م 

المواصػػالت البحريػػة أو مػػا يوجػػد يمػػو أرااػػيحا ويػػ  قػػاع بحارهػػا مػػف مػػوارد طبيعيػػة 
ويميػػػػه يػػػػاف ملػػػػؿ هػػػػذز الجػػػػزر تمػػػػكؿ حػػػػايزا لمػػػػدوؿ الطامعػػػػة لمسػػػػيطرة يميحػػػػا والتمتػػػػع 

التػػػػ  يم ححػػػػا الموقػػػػع ياػػػػال يػػػػف  اإلسػػػػتراتيجيةبػػػػالويورات الجييولتيكيػػػػة وا متيػػػػازات 
 غالؿ الموارد الطبيعية المتويرة.است

ي  هذا السياؽ يػتت  احػتالؿ ايػراف لمجػزر العربيػة الػلالث وأبػو موسػو  ط ػب 
قميمية خاصة  1791الكبرى  ط ب الصغرى( ي  ياـ  وذلؾ ي  ظؿ ظروؼ دولية وا 

 بعد إيالف بريطا يا ا  سحاب مف م طقة الخميج العرب .
لح الدوؿ العظمو ي  هذز الم طقة وما سيحدله ذلؾ مف يراغ ام   يحدد مصا

 البالغة الحيوية والمديدة الحساسية بال سبة لحذز القوى.
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إيرا ػػ  يمػػػو ايتبػػػار اف  –هكػػذا تبػػػدو يمميػػة ا حػػػتالؿ با حػػػا ات ػػاؽ بريطػػػا   
ايػػراف هػػ  القػػوة اإلقميميػػةاةكلر قػػدرة يمػػو تػػتميف ا سػػيابية حركػػة السػػ ف يػػ  ماػػيؽ 

يػػؼ اةقػػوى يػػ  م طقػػة الخمػػيج العربػػ . وقػػد ات قػػت هرمػػز و ف  ظػػاـ المػػاز كػػاف الحم
بريطا يػا وايػػراف سػػرًا يمػػو ايػػالف مػػاز ايػراف يػػف تخميػػه يػػف المطالبػػة بػػالبحريف مقابػػؿ 
السػػماح لػػه بالسػػيطرة يمػػو الجػػزر الػػلالث وبال عػػؿ ايمػػف المػػاز ذلػػؾ واصػػدر مجمػػس 

وقػد  1791اـ ا مف الدول  قرارا يعترؼ بموجبه باستقالؿ وسيادة البحريف ي  ايار ي
وايؽ حاكـ المارقة  حقا يمو اقتساـ السيطرة يمو جزيرة ابو موسو واقتساـ يائدات 

مع ايراف  ات اؽ يقد أي ال  ط مع ايراف ي  حيف ريض امير راس الخيمة مف ايالف 
قامػػت  ا يػػالفالصػػغرى والكبػػرى ا  ا ػػه يمػػو الػػر ـ مػػف ذلػػؾ  الط ػػببمػػاف جزيرتػػ  

وذلؾ قبؿ يـو واحد مف   01/11/1791الؿ الجزر اللالث ي  البحرية ا يرا ية باحت
يمو جزيرة ابػو ا دارة ت ا  سحاب البريطا   مف ا مارات وايالف استقاللحا وقد بقي

قامػػػت القػػػوات ا يرا يػػػة  فحػػػي 1771بػػػيف المػػػارقة وايػػػراف حتػػػو يػػػاـ ممػػػتركة موسػػػو 
 باحتاللحا وطرد سكا حا ا صميف مف الجزيرة . 

 هدف البحج:
يحػػدؼ البحػػث لمتعريػػؼ بتهميػػة الجػػزر الػػلالث مػػف حيػػث موقعحػػا ا سػػتراتيج  
المتميز الػذي يػوير لمقػوى التػ  تسػيطر يميحػا يػرص إياقػة المالحػة البحريػة ويعػرض 
مصالح دوؿ الخميج العربػ  لمخطػر ويحرمحػا مػف التمتػع بػالموقع البحػري الػذي تتمتػع 

عػرض البعػد التػاريخ  لمسػيادة العربيػة به ويجعمحا دوً مق مةأراا  كما يحػدؼ البحػث ل
 يمو هذز الجزر والدوايع واةسباب وراء ا حتالؿ اإليرا   لحذز الجزر.

 مشكلت البحج:
ت طمػػػؽ ممػػػكمة البحػػػث مػػػف أسػػػاس اف ا حػػػتالؿ اإليرا ػػػ  لمجػػػزر الػػػلالث قػػػد 
م ححا قوة جييولتيكية مؤلرة يمكػف اف تعػرض مػف خاللحػا امػف الخمػيج العربػ  واةمػف 
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ربػػػػ  يمومػػػػا لمخطػػػػر بحيػػػػث تاػػػػعؼ مػػػػف قػػػػدرات دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػ  الع
والعراؽ أياا ويحدد المصالح العربية الحيوية ويحرمحا مف التمتػع بويػورات وامتيػازات 

 الموقع البحري.
 فرضيت البحج:

 اف ا حتالؿ اإليرا   لمجزر العربية اللالث جاء بسبب موقعحا ا ستراتيج . -1
راف لمجزر العربية اللالث اكسب ايراف قوة جييولتيكية كبيرة تستطيع اف احتالؿ اي -1

 مف خاللحا الم اورة بحا يالميا.
 هيكليت البحج:

يتكػػػػوف البحػػػػث مػػػػف أربعػػػػة مباحػػػػث ياػػػػال يػػػػف المقدمػػػػة وا سػػػػت تاجات جػػػػاء 
المبحػػث اةوؿ بع ػػواف مقومػػات الموقػػع الجغرايػػ  لمجػػزر العربيػػة الػػلالث أمػػا المبحػػث 

ختص بالخصائص الموريولوجية لمساحؿ والتاػاريس ييمػا  ػاقش المبحػث اللا   يقد ا
اللالث ا دياءات والحجج التػ  سػاقحا واسػت د يميحػا كػؿ طػرؼ يػ  اديػاءات السػيادة 
والممكيػػػة يمػػػو الجػػػزر الػػػلالث  واختػػػتـ المبحػػػث الرابػػػع يػػػ  إبرازاةهميػػػة ا سػػػتراتيجية 

 وا قتصادية لمجزر اللالث.
لمتبػع يقػد اختيػر المػ حج التحميمػ  يحػو خيػر وسػيمة يػ  أما مػف حيػث المػ حج ا

الوصػػػوؿ لمغايػػػات المرجػػػوة مػػػف البحػػػث. يػػػ  محاولػػػة جػػػادة لمكمػػػؼ يػػػف الحقػػػائؽ او  
 وتمخيص الممكالت وتوصيؼ المعالجات لغرض الوصوؿ الو الحموؿ الالزمة لحا. 
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 أوال: مقوماث املوقع اجلغرايف للجزر العربيت الخالث
ايػػ  احػػد العوامػػؿ المحمػػة التػػ  تػػؤلر يػػ  الجغراييػػة السياسػػية يعػػد الموقػػع الجغر 

لمدولة لتتليرها يمو اتجاهات سكا حا ويمو سموؾ الحكومات السياس  ويمو يالقاتحا 
 .(1وبغيرها 

يمو الػر ـ مػف وجػود يػدد مػف المػوا ي الكبيػرة والمػدف التجاريػة يمػو مػواطي 
قبالػػػػة مدخمػػػػه تتمتػػػػع بميػػػػزات  الخمػػػػيج العربػػػػ   إ  اف الجػػػػزر الم تمػػػػرة ييػػػػه وخاصػػػػة

اسػػتراتيجية محمػػة ممػػا جعػػؿ التركيػػز واحتاللحػػا والسػػيطرة يميحػػا هػػديا تسػػعو اليػػه قػػوى 
 يديدة مف الدوؿ ا ستعمارية ومف لـ ايراف.

تبرز أهمية موقع الجزر اللالث وأبو موسو وط ػب الكبػرى وط ػب الصػغرى( 
مػػرايحا يميػػه  وهػػ  بحػػذا مػػف وقويحػػا ي ػػد بدايػػة الخمػػيج العربػػ  قػػرب ماػػيؽ هرمػػز و  ا 

تعد بملابة البوابة لمخميج العرب  والسيطرة يمو المرياف المائ  والمالح  بػيف الخمػيج 
العرب  وبحر يماف وبحر العػرب والمحػيط الح ػدي مػف جحػة المػرؽ والج ػوب والبحػر 

 اةحمر مف جحة الغرب و حظ الخريطة(.
جعمحػػا تػػتحكـ يػػ  سػػير اف موقػػع الجػػزر الػػلالث ي ػػد مػػدخؿ الخمػػيج العربػػ  ي

حركة المالحػػػة البحريػػػة والػػػتحكـ يػػػ  ماػػػيؽ هرمػػػز وبالتػػػال  إمكا يػػػة يرقمػػػة ا سػػػيابية
الس ف ما بيف الخميج العرب  والعالـ حيث مصدر الطاقة اةهـ وبتكاليؼ ا تاجيػة اقػؿ 
بالعػػػالـ  اف الػػػدوؿ  الصػػػ ايية والقػػػوى العظمػػػو   تسػػػمح ببػػػروز أي قػػػوة تحػػػدد امػػػف 

 وصوؿ اإلمدادات ال  طية لألسواؽ العالمية.الخميج ويرقمة 
 
 
 
 

 
 

   

 

جيوبولوتيكية األبعاد ال 
 اإليراني  -للنزاع اإلماراتي 

 حول الجزر العربية الثالث

 احمد جاجان عباب .د
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  202 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 

 
 

تعػػد ظػػاهرة الجػػزر مػػف الظػػواهر الطبيعيػػة المػػائعة والم تمػػرة يػػ  دوؿ مجمػػس 
( جزيػرة  وتتبػايف هػذز الجػزر مػف حيػث المسػاحة 310التعاوف ويقدر يددها بحوال  و

الجحػػػة الج وبيػػػة واةهميػػػة ا قتصػػػادية وا سػػػتراتيجية وتظحػػػر أهميتحػػػا حيػػػث ت تمػػػر ب
  تقع جزيرة أبو موسو ي  مدخؿ الخميج العربػ  يمػو (1ولمخميج العرب  الغ ية بال  ط 

( كػػػـ و حػػػو 91( كػػػـ مػػػف ماػػػيؽ هرمػػػز وتبعػػػد يػػػف إمػػػارة المػػػارقة  حػػػو و161بعػػػد و
اقرب لمسواحؿ اإلماراتيػة  وقػد كا ػت الجزيػرة  ( كـ يف الساحؿ اإليرا    أي ا حا01و

( مػػػف مواط يحػػػا 1111 ػػػ  تابعػػػة إلمػػػارة المػػػارقة ويسػػػك حا  حػػػو وقبػػػؿ ا حػػػتالؿ اإليرا
 .(0و1( كـ01وتبمغ مساحة الجزيرة  حو و

 ب الكبرى  ب الصغرى وط خريطة الجزر اللالث ابو موسو وط

مف يمؿ الباحث ايتمادا يمو د. قاسـ الدويكات ممكالت الحدود السياسية 
 171  ص 1110اربد  –  ا ردف  1ي  الوطف العرب  ط

 111كـ 
1 
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ا تقػع مػماؿ مػرق  جزيػرة أبػو موسػو وتبعػد ي حػا حػأما جزيرة ط ب الكبػرى يا 
(كػػـ وتقػػع إلػػو 71(كػػـ وتقابػػؿ إمػػارة راس الخيمػػة التػػ  تبعػػد ي حػػا حػػوال  و01مسػػاية و

( كػػػػـ  يػػػػ  حػػػػيف تقػػػػع جزيػػػػرة ط ػػػػب 70قمػػػػـ بحػػػػوال  والج ػػػػوب الغربػػػػ  مػػػػف جزيػػػػرة 
( 11يف جزيرة ط ب الكبرى بمساية و دإلو المماؿ مف جزيرة أبو موسو وتبعالصغرى

( كـ والت  تعود اليحػا مػف ال احيػة 71كـ يقط ييما تبعد يف إمارة راس الخيمة ب حو و
 .(3واإلدارية قبؿ ا حتالؿ 

مػف السػواحؿ اإليرا يػة لحػذا يحػ  و ظرا لقرب جزيرت  ط ب الكبػرى والصػغرى 
تحتؿ أهمية كبيرة يػ  ا سػتراتيجية اإليرا يػة بايتبارهمػا جػزء مػف خػط الػدياع اإليرا ػ  

 .(0وي د مدخؿ مايؽ هرمز 
اف وجػػػود الجػػػزر يزيػػػد مػػػف درجػػػة ارتبػػػاط سػػػكا حا بػػػالبحر يكممػػػا ابتعػػػدت هػػػذز 

مالح  خاصة ي  الجزر يف الساحؿ ومياهه الاحمة كا ت اكلر قربا مف المجرى ال
الخمػػيج العربػػ  ويػػ  الوقػػت   سػػه زادت مػػف أهميتحػػا بسػػبب تمتعحػػا بموقػػع حػػاكـ يمػػو 
طريؽ المجرى المالح  ويميه يػاف الجػزر العربيػة الػلالث تتمتػع بتهميػة متميػزة حيػث 
يوير لحا موقعحا إمكا ية ايتراض المواصالت البحرية ي  الخميج العرب   ويميػه يػاف 

لجػػزر يسػػتطيع اف يسػػيطر يمػػو ماػػيؽ هرمػػز ومػػف يسػػيطر مػػف يسػػيطر يمػػو هػػذز ا
يمػػػو ماػػػيؽ هرمػػػز يسػػػتطيع اف يق ػػػؿ معظػػػـ دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػ  أراػػػا 
وبالتػػػال  ياػػػعؼ مػػػف ي اصػػػر القػػػوة لحػػػذا اإلقمػػػيـ خاصػػػة واف هػػػذز الجػػػزر صػػػالحة 

 . (6وإلقامةم مآت وقوايد يسكرية 
العربػػ  والخارجػػة م ػػه اف الطريػػؽ الػػذي تسػػتخدمه السػػ ف المتجحػػة إلػػو الخمػػيج 

 .(9وتستخدـ الطريؽ الذي يربط بيف جزيرة ط ب الكبرى وجزيرة مزور 
خالصػػػة القػػػوؿ اف هػػػذز الجػػػزر تػػػتحكـ بالبوابػػػة الغربيػػػة لماػػػيؽ هرمػػػز ومػػػف 
يسػػػيطر يميحػػػػا يسػػػتطيع الػػػػتحكـ بالماػػػيؽ ولحػػػػذز السػػػبب احتمػػػػت ايػػػراف هػػػػذز الجػػػػزر 
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رمػػػػػز ممػػػػػا اكسػػػػػبحا امتيػػػػػازات ةهميتحػػػػػا الكبيػػػػػرة ولموقعحػػػػػا الممػػػػػرؼ يمػػػػػو ماػػػػػيؽ ه
 جييولتيكية محمة.

 حانيا: مورفولوجيت الساحل والتضاريس
اف الجػػزر الم تمػػرة بػػالخميج العربػػ  وباػػم حا الجػػزر الػػلالث هػػ  يبػػارة يػػف 
رواسػػب تمتػػد طوليػػا بمػػوازاة السػػاحؿ وتحصػػر بي حػػا وبػػيف السػػاحؿ يػػدد مػػف البحيػػرات 

 .يزيد يف باعة مئات مف اةمتار( كـ ويراحا   11-1الساحمية يتراوح طولحا و
تتمتػػع السػػواحؿ القريبػػة مػػف الجػػػزر بسػػواحؿ يميقػػة وصػػالحة إلقامػػة المػػػوا ي 
والم مػػػات البحريػػػة  وتعػػػد جزيػػػرة أبػػػو موسػػػو اكبػػػر الجػػػزر الػػػلالث وهػػػ  يمػػػو مػػػكؿ 

( كػػػـ  ترت ػػػع الجزيػػػرة يػػػ  وسػػػطحا إلػػػو 3,0( كػػػـ ويراػػػحا و9مسػػػتطيؿ يبمػػػغ طولحػػػا و
( قػػدـ ممػػا 70اػػيحا بركا يػػة ويمػػؽ الميػػاز السػػاحمية  حػػو و( ـ ا مػػب أرا111ارت ػػاع و

  وتتمتػػع جزيػػرة أبػػو  (0ويمػػكؿ مواقػػع صػػالحة إليػػواء السػػ ف وحمايتحػػا مػػف العواصػػؼ
موسػػو بسػػواحؿ يميقػػة وصػػالحة إلقامػػة المػػوا ي والممػػرات البحريػػة والتػػ  تسػػاهـ يػػ  

رمػػػاد وتوجيػػػه حركػػػة ال قػػػؿ والتجػػػارة الدوليػػػة إاػػػايةإلو محطػػػات الوقػػػود وم ػػػارات اإل
 .(7والس ف

( 7أما جزيرة ط ب الكبرى يت حػا تتخػذ المػكؿ الػدائري وتبمػغ مسػاحتحا حػول  و
ـ  (001  وتتميػز بارت ػاع سػطححا خاصػة يػ  طريحػا المػمال  حيػث ترت ػع إلػػو و1كػـ

 .(11ويف مستوى سطح البحر 
لقػػػػػد سػػػػػايدت الطبيعػػػػػة يمػػػػػو جعػػػػػؿ الخمػػػػػيج بحيػػػػػرة صػػػػػالحة إليواءاةسػػػػػاطيؿ 

(ـ  بػػؿ اف ييػػه م ػػاطؽ واسػػعة   111الخمػػيج   يتجػػاوز و ف أيمػػؽ أجػػزاءواالمحاربػػة 
(ـ  وتمتد هػذز الم ػاطؽ المحػدودة العمػؽ يػ  كليػر مػف أجزائحػإلو 31يتجاوز يمقحا و

ما يتجاوز المائة كيمومتر مف الساحؿ العرب  ي  حيف اف اةيماؽ الكبيرة ي  الخميج 
ماػيؽ هرمػز مػف جا ػب  خػر  بص ة يامػة تحػيط بسػاحؿ هاػبة ايػراف مػف جا ػب و 



 
 

   

 

جيوبولوتيكية األبعاد ال 
 اإليراني  -للنزاع اإلماراتي 

 حول الجزر العربية الثالث

 احمد جاجان عباب .د
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  210 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

هػػػذز الخصػػػائص تجعػػػؿ مػػػف الصػػػعوبة اف لػػػـ يكػػػف مػػػف المسػػػتحيؿ يمػػػو السػػػ ف ذات 
الحمولػػة الاػػػخمة ا قتػػػراب مػػف السػػػاحؿ العربػػػ   ولكػػف مػػػف جا ػػػب  خػػر تجعػػػؿ مػػػف 
الخميج بتجمعه بحيرة يستطيع مف يتحكـ ي  مداخمحا اف يخمؽ م طقػة صػالحة إليػواء 

 . (11وو صداـ بحري وحماية اةساطيؿ مف أي هجـو أ
 حالخا: التاريخ السياسي للجزر من حيج السيادة واإلدارة

اف التاريخ السياس  يع   ال زاع حوؿ الممكية والسيادة و ستعرض ه ا بإيجػاز 
 ادياءات الطرييف وأسا يدهـ التاريخية والولائقية.

 ادعاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة. -1
يػػة يػػ  مطالبتحػػا بممكيػػة الجػػزر الػػلالث يمػػو أسػػاس تسػػت د ا ديػػاءات اإلمارات

يائديػػة هػػذز الجػػزر اإلداريػػة لقبيمػػة القواسػػـ وهػػ  مػػف اهػػـ القبائػػؿ العربيػػة التػػ  تسػػكف 
إمارة راس الخيمة والمارقة   بؿ هذز القبيمة ه  اةكبػر وا هػـ مػف بػيف القبائػؿ التػ  

 تقيـ يمو الساحؿ الغرب  لمخميج العرب .
بيػػة يمػػو الجػػزر الػػلالث قديمػػة يقبيمػػة القواسػػـ العربيػػة حكمػػت اف السػػيادة العر 

يمػو امػت لمقبائؿ العربية الت  ي يرع هــ  واف سكاف الجزر 1901الجزر م ذ س ة 
بػػػر العربػػػ  يػػػ  امػػػارت  المػػػارقة وراس الخيمػػػة كمػػػا اف مممكػػػة هرمػػػز العربيػػػة كا ػػػت لا

 تاـ هذز الجزر.
مقيمحا السياس  ي  الخميج العرب  تمير الوقائع اف الحكومة البريطا ية ويبر 

ـ مػػيوخ المػػارقة باقامػػت ي ػػار يػػ  جزيػػرة ط ػػب الكبػػرى  واف 1711طالبػػت يػػ  يػػاـ 
 . (11وـ 1791أيالـ القواسـ كا ت مريوية دائما يوؽ الجزر حتو ياـ 

هذا وتؤكد الولائؽ الرسمية والسػجالت التاريخيػة لمجػزر مػف خػالؿ المعػامالت 
لمقػػيـ البريطػػا   وحكػػاـ الجػػزر يروبػػة الجػػزر الػػلالث تتحػػدث التجاريػػة المتبادلػػة بػػيف ا

يػػػاـ  وتتملػػػؿ هػػػذز  101وقػػػائع الممارسػػػات العربيػػػة إلدارة مػػػؤوف الجػػػزر ةكلػػػر مػػػف 
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ـ يمػو الريػ  واسػتخراج المؤلػؤ واسػػتخراج 1060الممارسػات ب ػرض الرسػـو م ػذ يػػاـ 
قامػة ي ػار يػ  أوكسيد الحديد  وم ح حكاـ راس الخيمػة الحكومػة البريطا يػة رخصػة إل

 .(10وـ 1071ط ب الكبرى ي  ياـ 
 ادعاءات ايران -2

 اةتية: تقـو ا دياءات اإليرا ية ي  احتاللحا لمجزر اللالث يمو اةسس
اف أسماء الجزر اللالث يارسية المصدر والجػذور يحػ  تسػمو أبػو موسػو أو وبػو  -أ

وتتػب كوجػؾ( موسو( أو ويوـ موسو( وط ب الكبرى وتتب بمرزؾ( وط ب الصػغرى 
 .(13وواحيا ا وتتب مار(

 سند تاريخي -ب
وذلػػؾ با ديػػاءات يمػػو أسػػاس اف الجػػزر الػػلالث تاريخيػػا تابعػػة ل مبراطوريػػة 
ال ارسية وتتكيدا لذلؾ يقد قاؿ ماز ايراف ي دما احتمػت القػوات اإليرا يػة الجػزر الػلالث 

ديػاءات اماسػبؽ مػف حجػج و  اإليرا يػوف إلػوباف هذز الجزر يارسية التبعية  وياػيؼ 
هـ مواط وف إيرا يوف وواعت  1009ة الذيف حكموا هذز الجزر ياـ جوواف قواسـ ل 

 .(10ول جة وتوابعحا لالختصاص اإليرا  ((
اف الحقيقػػة التػػ    يمكػػف إخ ائحػػا اف المصػػالح اإليرا يػػة ا سػػتراتيجية تسػػتمـز 

ؿ الموقػػع المػػتحكـ بمػػدخؿ تبعيػػة الجػػزر إليػػراف لتحقيػػؽ مطالػػب جييولتيكيػػة مػػف خػػال
الخمػػػيج العربػػػ  وذلػػػؾ بخػػػالؼ مرايػػػاة قوايػػػد حسػػػف الجػػػوار وقوايػػػد القػػػا وف الػػػدول  

 يالمصالح القومية اإليرا ية ه  يوؽ كؿ ايتبار.
بعػػد  1009ديػػاءات اإليرا يػػة بممكيػػة الجػػزر الػػلالث إلػػو يػػاـ ا تعػػود أولػػو 

ـ لػػػـ مػػػدت   وذهػػػا لجزيرتػػػ  احػػػتالؿ ايػػػراف إلمػػػارة ل جػػػة العربيػػػة التػػػ  حكمحػػػا القواسػػػ
وسػػيري( و وه جػػاـ( وهػػ  جػػزر يربيػػة تابعػػة لمقواسػػـ تقػػع إلػػو الغػػرب مػػف جزيػػرة أبػػو 
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موسو. وقد ردت بريطا يا يبر وزيرها الم ػوض يػ  ايػراف بػاف الجػزر يربيػة يحكمحػا 
 . (16وميوخ يرب لحـ معاهدات مع بريطا يا وهـ تحت حمايتحا 

ـ اإليرا   يوؽ جزيرة أبو موسػو وط ػب بريع العم 1713قامت ايراف ي  ياـ 
الكبرى إ  اف بريطا يا طالبت بت زاؿ العمـ يػورا  وقػد تبػيف ييمػا بعػد وبػايتراؼ رسػم  
مػػف حػػاكـ المػػارقة اف الطػػرييف قػػد توصػػال  ت اقيػػة ممػػتركة بوسػػاطة بريطا يػػة وتحػػت 

زر مػػف الاػػغط والتحديػػد واإلكػػراز توصػػموا إلػػو ا ت ػػاؽ الػػذي سػػحؿ يمميػػة احػػتالؿ الجػػ
  ويبػػدو اف بريطا يػػا قػػد ات قػػت مػػع المػػاز   ػػذاؾ وذلػػؾ قبػػؿ رحيػػؿ (19والجا ػػب اإليرا ػػ 

ال ػراغ اةم ػ   مػوءوذلػؾ لم 1791القوات البريطا يػة مػف م طقػة الخمػيج العربػ  يػاـ 
الذي روجت له بريطا يا وقامت بذلؾ يمو ايتبار اف المػاز هػو حميػؼ الػدوؿ الغربيػة 

 ة وتاميف المصالح الغربية ي  الخميج العرب .وهو اةكلر قدرة يمو حماي
رابعػػا: اةهميػػة ا سػػتراتيجية لمجػػزر الػػلالث تحتػػؿ الجػػزر الػػلالث موقعػػا جيوسػػتراتيجيا 
لكو حا تقع ي ػد مػدخؿ الخمػيج العربػ  وتػتحكـ يػ  سػير المالحػة ييػه. اف هػذا الموقػع 

مكا يػػػة ي ػػػه يػػػ   طػػػاؽ توظ يملػػػؿ احػػػد الع اصػػػر الرئيسػػػة يػػػ  التػػػوازف ا سػػػتراتيج  وا 
 : (10وا ستراتيجية الدولية وت درج أهمية موقع الجزر تحت م حوميف أساسييف

اةوؿ يدور حوؿ أهميػة موقعػه كتحػد ي اصػر القمػب يػ  التػوازف ا سػتراتيج  
 الدول  خالؿ اللالليف ياما المااية.

 اخر. واللا   ي بع مف أهميته ال  طية الت  ت وؽ اي اقميـ
وؿ يػػػاف ماػػػيؽ هرمػػػز يعػػػد اهػػػـ ممػػػر مػػػائ  يػػػالم  وبخصػػػوص الم حػػػـو اة

( 10حيث يعبر مف خالله يوميا اكلر مف مائة س ي ة  أي بمعػدؿ سػ ي ة واحػدة كػؿ و
 .(17ودقيقة 

قػػػػد  0/11/1791اف احػػػتالؿ ايػػػػراف لحػػػػذز الجػػػػزر واػػػمحا ةرااػػػػيحا بتػػػػاريخ 
 :(11وحققت ايراف مكاسب جيوستراتيجية م حا 
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هػػذز الجػػػزر مػػف اطػػراؼ الخمػػػيج العربػػ  الج وبيػػػة  اف ا حػػتالؿ وا سػػتيالء يمػػػو -1
 إليراف يرصة التحكـ بالمالحة ي  مايؽ هرمز. المرقية قد أيطو

ة( اذ تتحػػوؿ سػػمػػع احػػتالؿ ايػػراف لحػػذز الجػػزر تظحػػر ظػػاهرة الػػدوؿ القاريػػة والحبي -1
دوؿ مجمػػس التعػػاوف إلػػو دوؿ مػػبه مق مػػة أراػػا وتحػػـر مػػف يػػرص التمتػػع بموقعحػػا 

ها ا قتصػادية  وممػا زاد مػف خطػورة الموقػؼ اإليرا ػ  بعػد احتاللحػا البحري وموارد
قا و ػػا يػػ ص يمػػو  11/3/1770لمجػػزر هػػو إصػػدار مجمػػس المػػورى اإليرا ػػ  يػػ  

ميػؿ بحػري  وهػذا يػؤدي إلػو اػـ مجمويػة 11إلػو مسػاية  مد ميػاز ايػراف اإلقميميػة
ا حػػتالؿ مػػف الجػػزر القريبػػة مػػف السػػاحؿ العمػػا   تحػػت سػػيطرتحا ومػػف خػػالؿ هػػذا 

تحا يمػو الجػزر الػلالث وهػذا ماييتـ يرض اةمر الواقع يمو دوؿ الم طقة لتتكيد ح
سػػيؤدي إلػػػو يمػػؿ كػػػؿ المحػػاو ت التػػػ  تبػػػذلحا دولػػة اإلمػػػارات لحػػؿ قاػػػية الجػػػزر 

 .(11واللالث 
أما بخصوص أهميته ال  طية العالميػة يك ػ  اف تمػير ا ػه يصػدر يػف طريػؽ 

( دقػػائؽ  اقمػػة 0الػ  ط العالميػػة حيػػث تمػػر يػ  كػػؿ ومػػف إمػػدادات  1/0الخمػيج العربػػ  
% مف استيراداتحا ال  طية 01  ط مف والو الخميج العرب   وتستورد الو يات المتحدة 

أ مػػطة  %  واف أيػػة91% واوربػػا الغربيػػة  حػػو 01مػػف الخمػػيج العربػػ  واليابػػاف  حػػو 
وهػػو مصػػدر يدائيػػة يػػ  م طقػػة الخمػػيج العربػػ  مػػف مػػا حا اف تعطػػؿ صػػادرات الػػ  ط 

 .  (11واهتماـ حساس بال سبة لمو يات المتحدة 
اف مما كسب   ط الخميج العرب  أهميته المتزايدة هو ازديػاد حجػـ ا حتيػاط  

مميار برميؿ س ويا  والم طقة ليس اةهـ ي  ا حتياط  يقط بؿ ي  إ تاج  11بمعدؿ 
اكلػػػر مػػف ربػػػع الػػ  ط أياػػػا حيػػث يبمػػػغ مجمػػوع إ تػػػاج دوؿ مجمػػس التعػػػاوف الخميجػػ  

 .(10واإل تاج العالم  لم  ط 
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أمػػاـ هػػذز المؤمػػرات تجػػد الو يػػات المتحػػدة   سػػحا ماػػطرة لتػػاميف احتياجاتحػػا 
ال  طية لحا ولحم ائحا لك  تامف السيطرة والحيم ة العالمية  ولحذا ياف الػ  ط بال سػبة 

 لمو يات المتحدة هو مادة استراتيجية.
ا ومسػػػػتقبال سػػػػتظؿ بيػػػػد دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف اف زمػػػػاـ المبػػػػادرة ال  طيػػػػة حاليػػػػ

 .  (13والخميج  
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 االستنتاجاث
 ا تحو البحث لمتوصؿ إلو يدد مف ا ست تاجات أهمحا:

اف الجػػزر العربيػػة الػػلالث تتمتػػع بموقػػع حػػاكـ ي ػػد مػػدخؿ الخمػػيج العربػػ  بػػالقرب  -1
 مف مايؽ هرمز.

يرقمػػة سػػير المالحػػة إمكا يػػة  اف هػػذا الموقػػع المتميػػز قػػد مػػ ح مػػف يسػػيطر يميػػه -1
البحريػػػة بػػػيف م طقػػػة الخمػػػيج العربػػػ  والعػػػالـ ويرقمػػػة وصػػػوؿ اإلمػػػدادات ال  طيػػػة 

 لمعالـ.
 اف احتالؿ الجزر ترتب يميه تحديد خطير ةمف الدوؿ الخميجية والعراؽ. -0
 تؤكد الولائؽ الرسمية والسجالت التاريخية لمجزر يروبة الجزر اللاللة. -3
يرا يػػػة باحتاللحػػػا لمجػػػزر الػػػلالث يمػػػو أسػػػاس اف أسػػػماء هػػػذز تقػػـو ا ديػػػاءات اإل -0

 الجزر يارسية اةصؿ ويائدتحا ل مبراطورية ال ارسية.
اف المصػػػػالح ا سػػػػتراتيجية اإليرا يػػػػة هػػػػ  الػػػػدايع الرئيسػػػػ  ةلحػػػػاؽ هػػػػذز الجػػػػزر  -6

بالسيطرة اإليرا ية مف اجؿ الحيم ة يمو مايؽ هرمز والتحكـ ي  سير المالحة 
 البحرية.

ة( سػػاف احػػتالؿ هػػذز الجػػزر مػػف قبػػؿ ايػػراف قػػد ابػػرز ظػػاهرة الػػدوؿ القاريػػة والحبي -9
 وتحوؿ دوؿ مجمس التعاوف إلو دوؿ مبه مق مة أراا.

مػػف إمػػدادات الػػ  ط  1/0يصػػدر يػػف طريػػؽ الخمػػيج العربػػ  ويبػػر ماػػيؽ هرمػػز  -0
 .العالمية إلو الدوؿ الص ايية ي  أمريكا الممالية والياباف واوربا الغربية
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 اهلوامش:
                                                      

(د. محمد محمود إبراهيـ الديب  الجغراييػة السياسػية بم ظػور معاصػر  مكتبػة 1و
 .106  ص1111مصرية  القاهرة   -اة جمو

( د. محمود طه أبو العال  جغراييػة مػبه جزيػرة العػرب  الجػزء اللػا    الطبعػة 1و
 .11  ص1791عرب  القاهرة  اللا ية مؤسسة سجؿ ال

( د. قاسػػـ الػػدويكات  ممػػكالت الحػػدود السياسػػية يػػ  الػػوطف العربػػ   الطبعػػة 0و
 .171  ص1110اربد   -اةولو  اةردف

دراسػة يػ  الجغراييػة السياسػية دار  -(د. صبري يارس الحيتػ   الخمػيج العربػ 3و
 .310  ص1701الرميد لمطباية  بغداد  

 .11ال  مصدر سابؽ  ص(د. محمود طه أبو الع0و
( د. محمػػود توييػػؽ  المػػدخؿ الج ػػوب  لمبحػػر اةحمػػر  دار المػػريخ  الريػػاض  6و

 .00  ص1700
( د. خميؿ إسماييؿ الحديل    حو موقؼ يرب  موحد مػف ماػيؽ هرمػز يػ  9و

  مجمػػػة المسػػػتقبؿ 1701اػػػوء ات اقيػػػة اةمػػػـ المتحػػػدة لقػػػا وف البحػػػار لعػػػاـ 
  مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة  1706اسػعة    السػ ة الت07العرب   العدد 
 .66بيروت  ص

 .11( د. محمود طه أبو العال  مصدر سابؽ  ص0و
اإليرا   حوؿ الجزر العربية  -( د. يبد الرزاؽ خمؼ الطائ   ال زاع اإلمارات 7و

  1111 -1791الػػػػلالث وط ػػػػب الكبػػػػرى  ط ػػػػب الصػػػػغرى  أبػػػػو موسػػػػو( 
 .10الموصؿ  صرسالة ماجستير  ير م مورة  جامعة 

 .19( المصدر   سه  ص11و
( د. حامػػد ربيػػع    ظريػػة اةمػػف القػػوم  العربػػ  والتطػػور المعاصػػر لمتعامػػؿ 11و

  1703معػػػه يػػػ  م طقػػػة المػػػرؽ اةوسػػػط  دار الموقػػػؼ العربػػػ   القػػػػاهرة  
 .001ص
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اإليرا ػػػ  حػػػوؿ الجػػػزر العربيػػػة  -(د. ظػػػاير  ػػػاظـ سػػػمماف  ال ػػػزاع اإلمػػػارات 11و
  1111  19لتطػػػػورات  مجمػػػػة دراسػػػػات دوليػػػػة  العػػػػدد الػػػػلالث  المسػػػػار وا

 .03بغداد  ص
 .311( د. صبري يارس الحيت   مصدر سابؽ  ص10و
 .00( د. ظاير  اظـ سمماف  مصدر سابؽ  ص13و
 .01  ص01(د. يبد الرزاؽ خمؼ الطائ   مصدر سابؽ  ص10و
 .30( د. ظاير  اظـ سمماف  مصدر سابؽ  ص16و
الجغراييػػػػػة السياسػػػػػية مػػػػػع التركيػػػػػز يمػػػػػو  ( د. يبػػػػػد الػػػػػرزاؽ يبػػػػػاس حسػػػػػيف 19و

 .113  ص1793الم اهيـ الجييولتيكية  مطبعة اسعد   بغداد  
(د. محمػػد يبػػد الغ ػػ  سػػعودي  الخمػػيج بػػيف مقومػػات الوحػػدة وصػػراع القػػوى 10و

  1797  11اةيظػػػػػػـ  مجمػػػػػػة دراسػػػػػػا الخمػػػػػػيج والجزيػػػػػػرة العربيػػػػػػة  العػػػػػػدد  
 .11الرياض  ص

الػػ  ط وال ظػػاـ اإلقميمػػ  الخميجػػ   مجمػػة المسػػتقبؿ (د. يبػػد الخػػالؽ يبػػد ا   17و
 .11  ص11  بيروت  ص1773  101العرب   العدد 

(د. محمػػد ازهػػر السػػماؾ  الجغراييػػة السياسػػية الحديلػػة  دار الكتػػب لمطبايػػة 11و
 .01  ص1770وال مر  جامعة الموصؿ  

ة ( سػػػيرواف يػػػارب صػػػادؽ  ا  عكاسػػػات الجغراييػػػة السياسػػػية لممػػػكمة التبعيػػػ11و
ا قتصادية يمو اةمف اإلقميم  لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخمػيج العربػ   

 .30  ص1119رسالة ماجستير  ير م مورة  جامعة الموصؿ  
(اةما ة العامة لدوؿ مجمس التعاوف الخميج   قسـ المطبويات  موقػع يمػو 11و

 ا  تر ت:
www. GCC, F6. Org. 

 .11  ص11ص (د. يبد الخالؽ يبد ا   مصدر سابؽ 10و
(د. يػػػػاطؼ سػػػػميماف  اللػػػػروة ال  طيػػػػة  الػػػػدور السياسػػػػ  وا قتصػػػػادي لمػػػػ  ط 13و

 .63  ص60  ص1117العرب   مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت  
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 املصادر
 أوال: الرسائل الجامعية

اإليرا   حوؿ الجزر العربيػة الػلالث  -يبد الرزاؽ خمؼ الطائ   ال زاع اإلمارات  -1
  رسػػالة ماجسػػتير 1111-1791ى  ط ػػب الصػػغرى  أبػػو موسػػو( وط ػػب الكبػػر 

 .1110 ير م مورة  جامعة الموصؿ  
سػػػػػػيرواف يػػػػػػارب صػػػػػػادؽ  ا  عكاسػػػػػػات الجغراييػػػػػػة السياسػػػػػػية لممػػػػػػكمة التبعيػػػػػػة  -1

لػػػدوؿ مجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخمػػػيج العربيػػػة   اةمػػػف اإلقميمػػػ ا قتصػػػادية يمػػػو 
 .1119 رسالة ماجستير  ير م مورة  جامعة الموصؿ 

 ثانيا: البحوث في المجالت العممية
د. خميػػؿ إسػػماييؿ الحػػديل    حػػو موقػػؼ يربػػ  موحػػد مػػف ماػػيؽ هرمػػز  يػػ   -1

  مجمػػة المسػػتقبؿ العربػػ   1701اػػوء ات اقيػػة اةمػػـ المتحػػدة لقػػا وف البحػػار لعػػاـ 
   مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت.1706  الس ة التاسعة  07العدد 

اإليرا   حوؿ الجزر الػلالث  المسػارات  -ظـ سمماف  ال زاع اإلمارات د. ظاير  ا -1
   بغداد.1111  19والتطورات  مجمة دراسات دولية  العدد 

د. يبػػػػد الخػػػػالؽ يبػػػػد ا   الػػػػ  ط وال ظػػػػاـ اإلقميمػػػػ  الخميجػػػػ   مجمػػػػة المسػػػػتقبؿ  -0
   بيروت.1773  101العرب   العدد 

بػػػػيف مقومػػػػات الوحػػػػدة وصػػػػراع القػػػػوى  د. محمػػػػد يبػػػػد الغ ػػػػ  سػػػػعودي  الخمػػػػيج -3
   الرياض.1797  11اةيظـ  مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية  العدد 

 ثالثا: الكتب
   ظرية اةمف القػوم  العربيػة والتطػور المعاصػر لمتعامػؿ معػه يػ  ربيع  د.حامد -1

 .1703م طقة المرؽ اةوسط  دار الموقؼ العرب   القاهرة  
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س الحيتػػػ   الخمػػػيج العربػػػ   دراسػػػة يػػػ  الجغراييػػػة السياسػػػية  دار د. صػػػبري يػػػار  -1
 .1701الرميد لمطباية  بغداد  

د. يػػاطؼ سػػميماف  اللػػروة ال  طيػػة  الػػدور السياسػػ  وا قتصػػادي لمػػ  ط العربيػػة   -0
 .1117مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت  

ركيػػػز يمػػػو الم ػػػاهيـ د. يبػػػد الػػػرزاؽ يبػػػاس حسػػػيف  الجغراييػػػة السياسػػػية مػػػع الت -3
 .1793الجييولتيكية  مطبعة اسعد  بغداد  

د. قاسـ دويكات  ممكالت الحدود السياسية ي  الوطف العربػ   الطبعػة اةولػو   -0
 .1110اةردف   -اربد

د. محمػػػد محمػػػود إبػػػراهيـ الػػػديب  الجغراييػػػة السياسػػػية بم ظػػػور معاصػػػر  مكتبػػػة  -6
 .1111مصرية  القاهرة   -اة جمو

. محمػػػػػود توييػػػػػؽ  المػػػػػدخؿ الج ػػػػػوب  لمبحػػػػػر اةحمػػػػػر  دار المػػػػػريخ  الريػػػػػاض  د-9
1700. 

د. محمػػود طػػه أبػػػو العػػال  جغراييػػة مػػػبه الجزيػػرة العػػرب  الجػػػزء اللػػا    الطبعػػػة  -0
 .1791اللا ية  مؤسسة سجؿ العرب  القاهرة  
 رابعا: شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(
وف الخميجػػ   قسػػـ المطبويػػات  موقػػع يمػػو اةما ػػة العامػػة لػػدوؿ مجمػػس التعػػا

 ا  تر ت:
www, GCC, F6. Org. 
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تقيين األداء اللغوي لوسائل اإلعالم ودور هذه الوسائل 
 يف استخذام اللغة العزبية الفصحى

 )هن وجهة نظر طلبة الصحافة واإلعالم يف جاهعة البرتا(

ىأ.د.ىتودورىأبوىعرجة
ىقدمىالصحافةىواإلعالم/ىجامعةىالبترا

 بسن اهلل الرمحن الرحين

 امللخص
ط بددى درادد و ى  د  ددجا  دد   و ىددى هددت ا درتسد ددى ارددر درلىددسق   ددر    ددق 

دربلسد  ن در  ل ى در غ ي درذي لقّتا به در  دت د  ج يى در خل فى      وئل د  جا، 
  دو هد  س ي هد ال درّط بدى بو دلختدا درىو يدى  د   دو لقت ده   دوئل د  دجا  دن بددسد   

و درت س در ط  ب    دت ا ج يى،  كيق يقّيا درط بى دألتدل در غ ي ر  وئل د  جا،   
 دددددن هدددددذف در  دددددوئل  ددددد  لىعيدددددع د دددددلختدا در غدددددى درىسبيدددددى درفا ر،ا دددددو ى اردددددر ت س 

 در و ىوا     وا  ك ّيوا د  جا  يهو درل  لىنر بإ تدت د  ج يّين  لأهي ها.
  ل ا ا درتسد ى ارر  تت  ن درنلوئ ،  نهو:

 س د خبوسيى.% رألخبوس  درلقوسي5,08دخليوس درىينى در غى درفا ر بن بى -
% ر ددتسد و د ذد يددى  درل فعي نيددى، بين ددو  ددول د ددلختدا  8,08دخليددوس درىو يددى بن ددبى -

 %.08,,درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 
 ا ا   دسدا در نت بين  ع در  ه س درىوا   در د دلختدا درفاد ر  درىو يدى  ىدًو -

 %.58%،  درفا ر بن بى 85.5% بين و  ا ا درىو يى   ر 808,بن بى 
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% لجهدو ,450 ا ا درفا ر   ر درن بى دأل  ر ر بسد   درثقو يى  دألتبيى  هد  -
 %.9806درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

%، بين ددو  ددولا 48 ادد ا درفادد ر   ددر درن ددبى دأل  ددر ر بددسد   درى  ّيددى  هدد  -
 %.5509درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

%، لجهدددو  ددد  8,05يدددى  هددد   ادد ا درفاددد ر   دددر درن دددبى دأل  دددر ر بدددسد   درتين-
 %.86.5درن بى درفا ر  درىو يى  ىًو  ه  

%، 8809 ا ا درىو يى   ر درن بى دأل  ر ر بسد   دا ل و يى  در ن  دوا  هد  -
 %.08,,لجهو درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

 اددددد ا درفاددددد ر  درىو يدددددى  ىدددددًو   دددددر درن دددددبى دأل  دددددر ر بدددددسد   درسيو ددددديى  هددددد  -
 %.8608و يى بن بى %، لجهو درى805,

%، لجهددو 6806  ادد ا درىو يددى   ددر درن ددبى دأل  ددر  دد  بددسد   در  ددوبقوا  هدد  -
 %.,8درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 
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 لغة اإلعالم بني الفصحى والعبمية

ينشغل  هل درفكس  درى ا،  در سيا ن   ر رغى در دوت، بوركيفيدى درلد  لظهدس 
ا،  در  ىيى درل  لرا اريهو   ر  ر نى در ل دتثين بهو رغلنو درىسبيى      وئل د  ج

 در ل و سين  د ذد ّيين،    لخت   در  وئل د  ج يى كو دى.  هدذد دانلشدوس دركثيدق 
ر هّ ددوا درىو يددى،  درخ ددط  دد  دأل وتيددة بددين در غددى درىسبيددى  در غددوا دأل نبيددى،  درددع ا 

  در ل بيدى دأل كدوس در ط  بدى بأن درىسبيى اىبى درفها، ادىبى دا دلى ول، ريدس  دوتس  
 ر  تية  در  دس.

  ّ دددددو عدت  ددددد  طغيدددددون درىوّ يدددددى، هدددددذف دركثدددددس  درهوئ دددددى  ددددد    دددددوئل د  دددددجا 
 دالادددددول،   و لهدددددو رلغطيدددددى   دددددو ولهو درع نّيدددددى بدددددوركثيس  دددددن دربدددددسد    در قدددددوبجا 
ى  دالاواا،  در  وبقوا  د  جنوا،   خوطبلهو شسدئح  د ىى  ن در  ل ع،  لبوين

   ثقو لهو،  تسدلهو   ر درلىبيدس،  د دلختد ولهو ر فدستدا در غدى،نوهي   دن  دتا  دتس ، 
   سربددى،      و رددى  ددن ي ددو س نها  ددن د  ج يددّين،  ن ي ددلخت  د در غددى درفاددي ى، 
ياددددول دأل كددددوس ر نددددو ، بورقورددددب در غدددد ي  تدس  در  دسدا، دإ  ددددن خددددجل طددددسد دأل ددددئ ى  دإ

ل، درددذي يكدد ن   و ظددًو   ددر  ددج ى درق د ددت  ددن ن دد  درفادديح درب دديط در يّ ددس  در دده
  اسق،  ع د لختدا در فستدا درب يطى، درل  ل لوع بور ه رى  در ىون  در د  ى. 

اننددو نددتس  خطدد س  در   ددق  ددن در غددى  دد    ددوئل د  ددجا،  ددع هددذد دانلشددوس 
ى دركثيق ر قند دا درف دوئيى،درل  ل دلقطب،   در دخدلجق  ن د هدو  لخاادولهو، ن دب

 وريددى  ددن در شددوهت ،  لىلبددس  اددتسًد   و دديًو ر  ىس ددى بددأ  دل در  ل ىددوا  درىددورا  ددن 
  رنددو. هددذف درقندد دا درلدد  لقددتا كددّل  ردد دن دربددسد    دأل ددجا  در    ددجا،  ركددن  ددّظ 
درثقو ددى در ددوّت   يهددو   يددل،   ددظ د بددتدع دألتبدد   يهددو   ددل،  يددّلا  يهددو درل دد يى بور غددى 

لهر در ده رى،  هد   غس دى  د  در ه دوا درىو يدى،   تيدت بسد  هدو درىسبيى درفا ر ب ن
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يقددّتا ب  دد ّيوا  و ّيددى،  ي ددو  ددتد ل دد  دربددسد   درق ي ددى در ددوت  درلدد  يطّددل  يهددو در ثقفدد ن 
  در فكسّ ن،  يك ن  يهو ر فا ر نايب  كيت.

  ت  ّ ق   س طغيون درىو ّيى      وئل د  دجا، ر د ل د ذد دوا درخوادى، 
لهدددو، اردددر درلس يددده  دربدددسد   درخفيفدددى،  دا دددلىونى بور دددذيىين  در دددذيىوا دردددذين   دددر كثس 

 يكسّ  ن    بسد  ها    دسدلها  ع در  ه س، در ه وا درىو يى.
ان درل دددو اا درلددد  لثدددوس،  ندددت و يدددذكس ت س د  دددجا اعدل در غدددى درىسبيدددى  ددد  

رنوئهو  در ونب د ي وب ، لل ّثل بورقتس  درل  ل  كهو   وئل د  جا   ر نشس در غى،  دإ
بوألرفوظ  در فستدا  در اط  وا،  لكسي  د دلختدا درفاد ر  د  دربدسد    در د دسدا 
در يو ددديى  دا ل و يدددى،  هددد  ل ل ددد  خوادددّيى درلكدددسدس  درلدددأثيس  درقدددتس    دددر درل دادددل 

 كذر   تس    وئل د  جا   ر اثسدل درقو    در غ ي  دن   درل ايل بطسيقى  شّ  ى،
در فددددستدا  در اددددط  وا  دددد   ددددورا در يو ددددى  دا لاددددوت  دا ل ددددوع  درلقنيددددوا   تيددددت

در تيثى،   دل ب د طى درلىسيب    درلس  دى    درّل ريدت  داشدلقوق،  ّ دو يىطد  ر  دوئل 
د  ددجا ت سًد  ه ددًو  ددن هددذد درقبيددل،   ددتس    ددوئل د  ددجا   ددر درلىسيددق بورنلّو دددوا 

 ورّيدوا دراد س   در غدى  در   ديقر،   دو يىدعّع درلدذّ ق دألتبيى  درثقو يى،  و ل فدل بده  
 دألتب   درفنّ ،  ي ىل رإلبتدع  كونه در س  ق  در  ّثس     يو  درنو .

  ددو هددذد درددت س در دد ب  درددذي يددسلبط بددوألتدل د  ج دد ،  دد  لىو  دده  ددع در غددى، 
 جا، ن  خطدول  إنه يل ّثل  يتدنيًو ب و ي  ق بو لختد وا در غى درىسبيى      وئل د 

درنطددق  درن دد ،  دد   ورددى در دد دت د  ج يددى در قت ددى بورفادد ر،   ددن خطيئددى ل وهددل 
 درفا ر  د ل وت درىو ّيى ك يًّى      وئل د  جا.

 رىّل  و يت ىنو درر درل  ق   دوا هدذد دألتدل در غد ي ر  دوئل د  دجا،  دو ندسدف 
 دد   ددسدل  دأل ددتدت  دألس ددوا،   دن  خطددول   ددر  ر ددنى در ددذيىين  در ددذيىوا  ددن:  خطددول

  دد  نطددق دأل دد ول دأل نبيددى ،   دد  نطددق   دد ول دألشددخون  درب ددتدن.   ددو نددسدف  ددن 
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درلد  لقدتا بسد  هدو  FM ط   ر ىو يى    د ذد وا درشبوبيى درل  ل  ر اذد وا  رد  
ى    در  دسيى   ن  ولهو    دّتهو درلس يهيى بور ه ى درىو ّيى.   و نسدف  ن طغيون ر ىو ي

د  جندددوا دراددد فيى  د ذد يدددى  درل فعي نيدددى، درلددد  لكدددسّ  درىو يدددى،  لدددعتدت خط سلهدددو 
نظدددسًد رلكسدسهدددو  دلادددورهو ب و دددوا درندددو   دددن  ددد ع  خدددت وا،  و ندددسدف  دددن د دددلختدا 
ر ىو يى ،    درفا ر در  يئى بوألخطول،  ريس در  لع ى بق د دت درن د  درىسبد  در د يا، 

ايس  درل  لنشس بكثو ى    دألشسطى درل فعي نيى در ل سكى درل     درس وئل درهولفيى درق
،  درلددد  لبدددت  ر دددن يقس هدددو  نهدددو ريدددس خو دددىى أليدددى  سد ىدددى S.M.Sلىدددسق بس دددوئل 

 ل بط بهو  و لّى  به  ن  خطول.
 كذر  دأل س    در  دسدا  در  وتثوا درل  للا  بس شبكى دانلسنا،  لك ن 

لوبددى هددذف در ه ددى درىو يددى    دد ع در دد دس، بددور س ق روربيلهددو بورىو ّيى،ا ددو ى ارددر ك
درجلينيى، نوهي   دن كلوبدى  تيدت درىبدوسدا ب د دطى  فدستدا  س د ع  دخلادوسدا ريدس 

  وب ى ر فها.
  ددو درادد و ى در طب  ددى،  هدد  در  ددي ى در  يددت  درلدد   ددو لددعدل ل ددسن   ددر 

 ى درق دِ ددددت درىسبيدددى درفادددد ر،  ي ددددسن كلّدددوب دألخبددددوس  در قددددواا  يهدددو،   ددددر  ددددج
 درلىبيددس در غدد ي در د ددح،  ي ددو  ددتد ن ددبى   ي ددى ن ددتهو   يونددًو  دد   ددىق درادديورى، 
 درلسدكيب در غ يى، لك ن نوشئى  ن  ىق د  تدت در غ ي  درقا س    درلتسيب رتى 

 بىض در  سسّين،  كذر   ىق داهل وا بور سد ىى  درلت يق در غ ي.
ر  ويددددددى در غددددددى درىسبيددددددى  دددددد    ددددددت  ددددددول د  ددددددجن  ددددددن در شددددددس ع دردددددد طن  

   درىوا ى دألستنيى )   ون(   كتًد   ر  ه يى   ويى در غدى درىسبيدى  9,55 بل بس
ل ددا شددىوس) رغلدد  هدد يل (.   ددت لشددك ا رهددذد در شددس ع ر نددى بسئو ددى درددتكل س نواددس 
درددتين دأل ددت ب بددوتس   ددن ) سكددع دربيددسق دألستندد  ر تسد ددوا  در ى   ددوا( درددذي يس  دده 

درلددل(   دول  دد  بيدون دا ل دوع دأل ل ر  نددى  نهدو ب ثددا  بدسسدا اطددجق  )بدجل   دن
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در شدددس ع درددد طن  ر دددت وع  دددن در غدددى درىسبيدددى  در ل ث دددى بور  ددد  ريى در طنيدددى  درق  يدددى 
 درتينيددى ل ددوف در غددى درىسبيددى ر  د هددى  ددو للىددسض ردده در غددى درىسبيددى  ددن له ددي  يل ّ ددت 

كونلهددو  دد  در  ل ددع دألستندد . بو  ددو ى  دد    ددا درلسد ددع درددذي  اددوب د ددلى ورهو   
درددر لغ يددب درىو يددى   ددر درفادد ر، خواددى  دد    ددوئل د  ددجا.   كددّتا در  نددى   ددر 
 ن در غى ه  دألتد  درسئي يى ربنول  ي  شس ع   وسي رنه ض دأل دى.   ن در غدى هد  
ا در و ظى ر ه يى در طنيى،  ه   تد  بنول درى دطق  در شو س  درلىبيدس  نهدو.  خ اد

در  نى ارر  ن  ورى درلسد ع درل  لّ س بهو در غى درىسبيدى  دن  يدة دا دلختدا ل دلت   
 (.5هّبى شىبيى  س  يى  نقوذ رغلنو  ه يلنو در طنيى  درق  يى)

  ددول  دد    و ددس  ر ددتكل س نواددس درددتين دأل ددت، ان بددين  يددتينو ست تًد    يددى 
خدسين ر غدى درىسبيدى بورقاد س ركدن  ى ّيى  و س   ري ا كج يى نّست بهدو   در دلهدوا دآ

در قيقيدددى درددد  ا بدددّت  دددن دا لدددسدق بهدددو  نندددو ن د ددده  شدددك ى  ددد  دلهدددوا در غدددى درىسبيدددى 
 لقو  هو   تا  تسلهو   ر درقيوا ب د بهو     ج قى    ا درىاس  بدت  هدذد يل دسب 
ي ارددر درنفدد    بددت نو بكددل   ددق ن ددن  نف ددنو نكددسّس هددذف دالهو ددوا ر غددى درىسبيددى،   

دلهددوا  ددن درخددوس  ي كددن  ن ننفددس  ندده   ن ن ددلىت رإل وبددى   يدده،ان و  ددين ياددبح هددذد 
دره دد ا  نددو ن ددن يقدد ا بدده نفددس  ددن  بنددول هددذف دأل ددى،  بنددول هددذف در غددى  قددت  اددب ا 

 درق يى ل ل ق  ن نل  ق  نتهو   ن ن و ل درنظس     ىور لهو.
دأل ددت:  نظددس د  دد    دد ل دنلشددوس درىو يددى  دد    ددوئل د  ددجا درىسبيددى،  ددول 

درل فددع   دد  درددبجت درىسبيددى  وطبدددى،  كيددق  ن در دديوت )ر هّ وا درىو يددى( در خل فددى درلددد  
لفدددسّق بدددين  بندددول درددد طن درىسبددد ،  هددد  در دددوئت   ددد    يدددع در  دددسّ يوا،  ددد    يدددع 
دألرددون ،     يددع درنددت دا،  لددر درنددت دا درفكسيددى بددين در ثقفددين، يبددت    ددتها بور غددى 

ي ى درفاددي ى،  ركندده ا يكددوت ينط ددق  لددر يىدد   ر ددونه  ي  دد  بور ه ددى درىسبيددى در دد 
 (.9در   يى درىو يى)
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  ول)نهوت در   ر(    تسد دى  د ل )دألخطدول در ى  يدى  درادس يى  درن  يدى 
 د    دوئل د  ددجا(:ان س دع درنظددس  د  در شدهت د  ج دد  يف د  بنددو اردر   ددل يوا 

بطهو  يّعندددو ثجثددى   دددل يوا سئي ددى كبدددسى، رغ يددى شددتيت  درلبدددوين،  ددإذد  هدددتنو  دد   دد
  ل ى درىسبيى درفا ر )   درفاي ى(  ي و نقس     درا ق   و ن د ع  د  د ذد دى 
 درل فددددع   ددددن ن ددددوذ  دربيددددون)  سلنددددًو   ددددتيثًو  شددددىسًد   اددددى   خبددددوسًد  لى يقددددوا   قورددددى 
     دددددجا لوسيخيدددددى   لس  دددددى(،    دددددل ى درىسبيدددددى در  دددددطر در ل ثدددددل  ددددد    د دددددق 

ر شددددددو هى بددددددين در لى  ددددددين  در ثقفددددددين  دددددد    دددددد ف درخطددددددوب در يو دددددد   دا لاددددددوتي د
  درثقو  ،   ل ى در ه وا در  ّكيى در ل ثل     قوبجا درىو ى  در    جا درىو ّيى.
ن و نقات هنو درر در  دل ى دأل ل  هد  در  دل ى در لخدذ  د  در كلد ب ألنده   دإ

رفادد ر  ددين يقددس  ن    يكلبدد ن.   ددو در  ددل ى درددذي يلخددذ ردده درنددو  ن دد ذ  درىسبيددى د
در  دل يون دآخدسدن  يفوس دون  دو ن دن  يده ألن كدجًّ  نه دو يشدبه  ن يكد ن نظو دًو رغ يدًو 
 وئ ًو بذدله.  ى ر درسرا  ن    ف درشبه بين درىسبيى درفاد ر  درىسبيدى در  دطر لظدل 

سرا  دن درىسبيى در  طر لفدوسق درفاد ر  د   نهدو ريدس  ىسبدى   در درى د ا،    در درد
 ظددددوهس درىج ددددى بددددين درىسبيددددى درفادددد ر  در ه ددددوا در  كّيددددى لظددددل درىو يددددوا لفددددوسق 
درفادد ر  دد   نهددو ريددس  ىسبددى،   ن  بنيلهددو دراددس ّيى  دد  درغورددب لغددويس  عئيددًو  بنيددى 
درفاددد ر،   ن  ى  هدددو ينطددد ي   دددر  رفدددوظ خوادددى رسيبدددى لكدددوت  فه  ولهدددو  ظدددجل 

 (8ر  ت ت.)تاالهو لن اس      يطهو دا ل و   د
 هددذف درىو يددوا،   سهددو يثيددس در خددو ق، ك ددو يق ل)ندد س درددتين ب يبددل(  يدد سق 
درغيوسى   ر درىسبيى درىسيقى،  يق ق كّل  دن ي لشدسق بلدّتبس   ندو  لثوسهدو در فع دى  د  
در  دددلقبل،  ذرددد   ن در ه دددوا درىسبيدددى بلن  هدددو لبدددت  ب دددق كأنهدددو  دددسب  ى ندددى   دددر 

 فدع .  خطدس هدذف در ه دوا ي د ل  دن ك نهدو للىدتى درىسبيى درفا ر  دن   طدوا درل
در ظوهس درا ليى، اذ لل د ن ك  دوا   نبيدى تخي دى   ادط  وا    د يوا  سل  دى 
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بغيس خبس  بخاوئن در غى درىسبيى، ي   هو  ىدت ن     دذيى ن   در ن د   غدسق  د  
يوندددًو   سد دددو  درشدددوئع    يدددًو،     ددد   سد دددو   ذ دق درندددوطقين بهدددو   دددتها،     درل سع 

ي ىندد ن  دد  در   يددى  يل ددتث ن ب ه ددى  نطقددى بىينهددو  ددن هددذد درقطددس    ذد ،    يونددًو 
لبت  در ه ى  لدأثس  ببقويدو در غدى درلد  كوندا سدئ دى   در در دنى در  دلى سين،  ّ دن كدون 
رهددا   دد ت  دد  كثيددس  ددن  نددوطق دردد طن درىسبدد   ددتي ًو   ددتيثًو،    لبددت   لددأثس  بأرفددوظ 

 (,     ل يوا درفاو ى در سل و .) قي ى ا  كون رهو 
 يق ل) تيع    طين( انه ري  ث ى  و يدت ر )در غدى درىو يدى(  ورىو يدى ري دا 
رغددى بددين در غددوا، بددل هدد  ره ددوا  ددسا   ددر دألر ددنى   ددسًى ريددس  سهدد ن بقو ددت     
ب نهددو ،   ددولا  فدد  درخددوطس  دربتيهددى.  ددورق ل اذًد بددأن هنددو  لرغددىل  و يددى لاددو ل 

ر  لطو رهددو  دد ُل  يدده كثيددٌس  ددن درل دد ّع، ألن در غددى در  يددت  درلدد  لىس هددو در غددى درفادد 
در وت ه  در غى درلق يتيى درنظو يى درفا ر.  درىو يى ره وا ا  وبط رهدو  ا اد ى 
بينهددو،  هدد  بغيددس  ددوٍض  تبدد   سيددق    ريددس  سيددق.  درلفددوها بورىو يددى بددين   طددوس 

 (8درىس بى  لىذس)
 ددددوا  ك يددددوا درادددد و ى  د  ددددجا  دددد   ددددتت  ددددن  ل ددددب د شددددوس  ارددددر  ن   

در و ىددوا درىسبيددى  كددذر    ددو ع در غددى درىسبيددى  دد  بىددض درب ددتدن درىسبيددى د لشددىسا 
 ه يى ب ة   دأرى در غدى  د  دجا  ت س هدذف درك يدوا در ىنّيدى بورلأهيدل د  ج د   د  

ن د  ج يين لىعيع د لختدا در غى درىسبيى درفا ر  داهل وا بل كين در يل در تيت  
 ن لىّ ا در غى  دكل وب  هوسدا دركلوبى در  ي ى بهو.   ن ذر  نت    و ىى دربلسد   ل 
در غددى درىسبيدددى    دددوئل د  دددجا،  درندددت   در شدددلسكى درلددد   قدددتهو  نلدددتى درفكدددس درىسبددد  
    ع در غى درىسبيى دألستن  بىن دن: در غى درىسبيى  د  جا  كلّوب دردنن،  در د ل س 

 قتلدده ك يددى د  ددجا ب و ىددى درقددوهس   دد ل درىج ددى بددين د  ددجا  در غددى درىسبيددى  درددذي
 .........درخ.
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   ًو بأن  ندوه  ك يدوا د  دجا للىدسض   يوندًو ر نقدت ر هدى  دىق داهل دوا 
 بلتسي  در غى درىسبيى     نوه هو.

 الدراسبت السببقة:
 (2002دراسة )تيسري أبى عرجه()

  ت ل اد ا درتسد دى اردر  ن  بية وتقانة اإلعالم الجديد(بعنوان )الثقافة العر 
درلقونددى در لطدد س   لو ددا ر ىددو  ين  دد   قدد ل درثقو ددى  د  ددجا  ساددًو  د ددىى ر  ادد ل 
ثسدل درقو    در غ ي بور فستدا  در اط  وا درل  لغط   ندو      ر در ى   وا،  دإ

عيدددوت   ددد  در ىس دددى درلطددد س  ددد   خل دددق  دددس ع درنشدددوط د ن دددون ،ب و يىنيددده ذرددد   دددن 
 ل  دديع ر قدد ل درتارددى   ددتس    ددر  ددّ  درس دد ع دالاددوريى،  دنلفددوع بورلددت ق د  ج دد  
 ن بقدوع دألسض در د دىى،  ل دخا كدا در ى   دوا درلد  يدلا د دلقبورهو،  ثدسدل دأل كدوس 

 (6درل  يلي هو داطجع   ر درثقو وا در غويس .)
 (2002دراسة )سبمل املعىش()

 دراسة تحميمّية ونقد( -العربية في اإلذاعة والتمفاز والفضائيات في لبنان المغةبعنوان )
  ت نو شا درتسد ى   ع در غى درىسبيى    د  جا در بنون ،  بينى  ن درلسدة 
دالاددور  ر بندددون  رَدددّت ثدددس   كبيدددس   ددد    دددول درثقو دددى، ظهدددسا در غدددى  يهدددو  يدددتدنًو س بدددًو 

يى  دربىض دآخس بورىبة.  هذد درلسدة دالاور  رجل وهوا درل  ل يع بى هو بور تّ 
  ددددفس  دددد  در قبددددى دألخيددددس   ددددن ن ددددط  ددددن درلىددددوط  در غدددد ي، ذهددددب بىيددددتًد  دددد   تدئدددده 
د  ج   ارر  ت دنهوسا  ىه بىض درث دبا در غ يى،   ادل دنعيدود  د  هدذد دألتدل 

وئق  تيددت   قادد ت  بغيددى لي دديس اياددول در قدد -بول ددوف لسد ى ،يلنكددب   ددوريب  تي ددى
درددر درندددو   ددد    دددسع   دددا   كدددن.  كونددا درنلي دددى  ن دنبثدددق ليدددوس  تيدددت  ددد    دددول 
دالادددول يخدددس   دددن در غدددى درفاددد ر دألاددد يى دردددر دشدددلقوق  خدددسى بتي دددى، ل دددو ل  ن 

 للطبع    تنيو  وئ ى بذدلهو ا  ي و    درلىبيس درشف ي.

 
 

   

 

ى
تقوومىاألداءىاللغويىلودائلىاإلعالمىودورىهذهى
 الودائلىفيىادتخدامىاللغةىالعربوةىالفصحى

ىأ.د.ىتودورىأبوىعرجة
  2112ىكانونىاألول(ى13)ىىالعددى

  222 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 وتوصمت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها :
يس درذي ي و س درنو    ر   لقبل در غدى درىسبيدى  د  د  دجا در سئد    ًا : درق ق دركب
  در    ع.

ثونيدددًو : ن دددود د ذد دددوا  ددد  لددد طين دردددنف  در بنونيدددى   دددر   ددد  ب  ىدددين  دددن دألتدل 
 در غ ي  ه   خطس  ن دع درلأثيسدا.

 ، ثورثددًو :  ددتا دهل ددوا در  دد  رين درس دد يين بهددذد ل درف لددونل در غدد ي  درل دديب د  ج دد
دأل س درذي لس  در بل   ر روسبه  ن ت ن س وبى  ل  يه   نويدى بور غدى درق  يدى 

 در قت ى.
سدبىدددًو : لسد دددع   دددا كبيدددس  دددن در ددد دطنين  دددن داهل دددوا ب غدددلها دألا  دن ددديو ها  سدل 
ل فيقدددوا د  دددجا   بوئ ددده  ددد   دددّس در ددد دطن دردددر  لوهدددوا دا دددلهج    ددده رى 

ى ت ن درفوئت ،  درهسب  ن دارلعدا بأكثس در قّ  دوا در لنو ل،  درلسكيع   ر در لى
 (4 ه يى  ه  در غى.)

 (2002راسة )تيسري أبى عرجه()د
 بات الرسالة والوسيمة والجمهور(.بعنوان: لغة اإلعالم بين متطم

  ت لسكعا درتسد ى    ب ة كيفيى اي وت در غى در نو دبى ر  دوئل د  دجا  د  
 س دردددذي  و دددا بددده دراددد و ى درىسبيدددى  ددد  دانلقدددول  دددن لط سهدددو  لىدددّتت   دددوئ هو،  دردددت

  وريب درلىبيس در غ يى در ىقت  درر دأل   ب درا ف  درل غسد   دردذي يقلدسب  دن رغدى 
در شدددو هى.  كيدددق لددد ثس درلكن ر  يدددو درلددد  طددد ّسا  تدل در  دددوئل د  ج يدددى   دددر رغدددى 

ادد ا درتسد ددى درددر  ن د  ددجاو   ددو هدد  در غددى د  ج يددى در نو ددبى رهددذف در  ددوئل  ل  
هندددو  ادددنو ى دلادددوريى للسكدددع  ددد  انشدددول درقنددد دا  در  طدددوا د ذد يدددى  درل فعي نيدددى 
درىتيت  درل  لهلا بورلس يه،  ل لختا لكن ر  يو  لقت ى  د  دراد ا  دراد س .  لهدتق 
دردددر دردددسبح در دددوتي  در اددد ل   دددر در دددتدخيل د  جنيدددى، ت ن  ن يكددد ن رهدددو س دددورى 
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ور غى درىسبيى درر درىو يى بأ وريب  ن در فدظ  درقد ل ريدس در  ل دورى، ثقو يى،  لنعرق ب
 درق ددق درددذي يىلددسي در ىنيددين  دد ل طبيىددى در غددى در نو ددبى ر  ددوئل د  ددجا،  دد  هددذد 
دربة در ل دال، درذي يخ ع رى د ل در س ى  در نو  دى،  خا ادًو در دىق در غد ي 

  دددل  ىدددون  د  دددول  اردددر در غدددى ردددتى  قدددت   دربدددسد    در دددذيىين  در ل دددتثين. ب دددو ي
درىسبيى درفاد ر، بادفلهو درت و دى دأل و ديى ر ه يدى درثقو يدى،  در  دت  درثقو يدى رأل دى، 
 در ددددسن درددددذي يبتيدددده درغيدددد س ن   ددددر در غددددى درىسبيددددى  ددددن در ثقفددددين، درددددذي يس ىدددد ن 
 ادددد دلها  طددددوربين بددددإثسدل درقددددو    در غدددد ي درىسبدددد  بور تيددددت دريدددد     ددددن در فددددستدا 

ط  وا، درلددد  ي كدددن ا دددو لهو دردددر درساددديت در غددد ي،  لكددد ن  ىّبدددس   دددن  تيدددت  در اددد
 (5درىاس     خل ق ن د   درنشوط  درلقتا.)

 (2002دراسة )أمين حممد عبد القبدر الشيخ()

 بعنوان )المغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية(.
 ا دألخدسى، لنو ل  يهو دربو ة  فه ا در غى    ولهو   ظوئفهو   ج لهدو بدورى 

 در  طددوا درلوسيخيددى درلدد  اددو با لطدد س   ددوئل د  ددجا در سئيددى   ج لهددو بلطدد س 
 دربة درف وئ  در سئ ، بو  و ى درر  بسع خاوئاهو.

  دددت ل ادددل درب ددددة دردددر  دددس س  ا ددددسدل درىتيدددت  دددن درتسد ددددوا  ددد  ا كونيددددى 
يددى  دد    ددوئل ل ظيددق در غددى درىسبيددى  ددن   يددع   دنبهددو،   ن ن ظّددق دربددسد   درل فعي ن

ا ج نو ب و يلجلا  طبيىى هدذف دربدسد    در غدى درلد  ي كدن  ن ل ظدق بهدو   دًج  دن 
درلددتسيب درى  دد  در نددلظا رإل ج ّيددين  هددذد  ددن شددأنه  ن ي ددوها  دد  درلن يددى در غ يددى. 
 لأخذ   وئل ا ج نو در سئّيى درسيوّت     دالاول درت ر   بدس درل  د  بور غدى درىسبيدى 

 (.6 نه يًو     كيًو    وسيًو)ثقو يًو   
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 التعميق عمى الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:
ل دددا دا دددلفوت   دددن درتسد دددوا در دددوبقى  ددد  ا دددتدت دا دددلبونى  در  دددو س درلددد  
ل  نلهو  دأل ئ ى درل  لنل   رهذف در  دو س،  ل دو ل درتسد دى در وريدى،  هد   يتدنيدى، 

بنله درتسد وا در وبقى    در ا ل   در ا وبدوا أل دئ لهو  ن لنه  طسيقًو  غويسًد ر و ل
 ددن  يّنددى  ددن درشددبوب در ددو ى  درتدس ددين ر ادد و ى  د  ددجا، درددذين يىددتّ ن  نف ددها 
ر ى ل  د    دوئل دا دجا،   د  كو دى  دس ع در هندى د  ج يدى،    كدل  دن دراد و ى 

دربادددسيى،    و ردددى  در طب  دددى  داركلس نيدددى،  د ذد دددى در  ددد   ى  در  دددوئل در ددد ىيى
 ىس دى  دد  فها  دن دا ددلختد وا در غ يدى  دد    دوئل د  ددجا،   دتى ل  ددكها بأه يددى 
د دددلختدا در غدددى درىسبيدددى درفاددد ر،    در يدددل اردددر درىو يدددى بشدددكل كو دددل     عئددد ،    

   ب ن  يى دربسد    در  دت د  ج يى.
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 مشكلة الدراسة :
يددس ر ه دددوا درىو يددى  دد    دددوئل لل  دد س  شددك ى درتسد ددى  ددد ل دانلشددوس دركب

د  جا،   ىق د لختدا در غى درىسبيى درفا ر،  خا اًو    در  طوا د ذد يى 
 درقن دا درل فعي نيى، درل  ل قق  ىتّاا  وريى  دن دا دل وع  در شدوهت ، ر دو للادق 
بددده  دددن  ددده رى دا دددلختدا، نوهيددد   دددن درقدددتسدا درلأثيسيدددى رهدددذف در  دددوئل  هددد  لقدددتا 

  درنا ن د  ج يى  ن خجل درا ا  درا س . دألخبوس
ان درادد ا د ذد دد  يقددتا ر ّغددى ا كونيدددى ل اددي هو درددر لذدن در  ددل ىين ب دددو 
ي د ح رهددو  دن ا كونيددوا لأثيسيدى ل كنهددو  دن درنفددوذ دردر  ذن در  ددل ع  ذهنده،  ددن هنددو 
ا كونددا  ه يدددى د رقدددول د ذد ددد  در قندددع در ددل كن  دددن در غدددى درفاددد ر    د دددتهو،   دددت

درخطأ    هدذف درق د دت، ألن درخطدأ در   د ل   در دراد ا   بدس دألثيدس يكد ن   ىده 
  ثسًد،   دت يادبح  لدتد ًا،  خا ادًو   در در دنى درنوشدئى ريدس در ل كندين  دن   د دت 
در غددى،      رئدد  درددذين رددا يلى  دد د   د ددت در غددى،  يلىس دد ن   يهددو  ددن خددجل دا ددل وع 

 د ذد    درل فعي ن .
 ا  ن لعديت در  وئل د  ج يى،  سض لقتيا   و ين ا ج يى يغ ب  ن ن نى

  يهو طوبع  در س ى  درلنو  ، دأل س درذي  وت درر د دلختدا  كثدق ر هّ دوا درىو يدى، 
 ركن هذف درىو يى درل   ت يّاح د لختد هو    بىض دربدسد    در د دسدا،  خا ادًو 

طدد س   دد  د ددلختد هو بهددذد درشددكل  ددع درنددو  درب ددطول  ريددس در لى  ددين،  ددإن هنددو  خ
در   ددددع درددددذي نددددسدف  وريددددًو   ددددر  ر ددددنى درفئددددوا در ثقفددددى   دددد  دربددددسد   در  دسيددددى درلدددد  
ل ل ديق در ثقفددين  در فكدسين، نوهيدد   ددن  يدوا بىددض در  طدوا   درقندد دا د ذد يددى 
 درل فعي نيدددى بلقددددتيا دألخبددددوس بورىو يددددى،  هدددد  درلدددد  ل ددددل  ب در ددددسن   ددددر  ن لقددددتا 

 درىسب  درفايح.بور  ون 
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 أهداف الدراسة: 
لهتق درتسد ى درر درلىدسق   در    دق ط بدى دراد و ى  د  دجا  د   و ىدى 
دربلسد  ن در  ل ى در غ ي درذي لقتا به در  دت د  ج يى در خل فى      وئل د  جا، 
  دو هد  س ي هد ال درط بدى بو دلختدا درىو يدى  د   دو لقت ده   دوئل د  دجا  دن بددسد   

 دت ا ج يى،  كيق يقيا درط بى دألتدل در غ ي ر  وئل د  جا،   و درت س در ط  ب   
 ددددن هددددذف در  ددددوئل  دددد  لىعيددددع د ددددلختدا در غددددى درىسبيددددى درفادددد ر، ا ددددو ى درددددر ت س 

 در و ىوا     وا  ك يوا د  جا  يهو درل  لىنر بإ تدت د  ج يّين  لأهي ها.
 أهمية الدراسة:

لقددتا ا ددهو ًو    يددًو  يددتدنيًو  دد ل لقيدديا دألتدل در غدد ي  ل ددو ل هددذف درتسد ددى  ن
ر  وئل د  جا  ن خجل  و لقتا  ن   دت اخبوسيى  دإ ج يى  ن  ى،  بيدون در  دل ى 
در غددد ي در نو دددب رهدددذف در  ل يدددوا د خبوسيدددى  دربسد  يدددى كو دددى،  دردددت س در ط ددد ب  دددن 

ر، خا ادددًو  دددع بدددس ع   دددوئل د  دددجا  ددد  لىعيدددع د دددلختدا در غدددى درىسبيدددى درفاددد 
درت  دا درل  لاتس  دن  هدوا    يدى  دإ ج يدى   كسيدى   دذّس   دن خطد س  درلسد دع 
 د  د دلختدا در غدى درىسبيدى درفاد ر،  در يدل دردر دا دلختدا در كثدق ر هّ دوا درىو يددى 
 دددد    ددددوئل د  ددددجا،  خا اددددًو در  ددددوئل در دددد ىيى،  در دددد ىيى درباددددسيى   دددد دسدا 

 دانلسنا.
 سةأسئلة الدرا

يلسكدددددع  ددددد دل درتسد دددددى درسئي ددددد   ددددد  لقيددددديا دألتدل در غددددد ي ر  دددددوئل د  دددددجا 
 در  ددل ى در غدد ي ر  ددوئل د  ددجا  در  ددل ى در غدد ي در نو ددب ر  دد دت د  ج يددى  ت س 
  وئل د  جا    لىعيع د لختدا در غى درىسبيى درفا ر      د هى دانلشوس دركبيس 

  دل دأل ئ ى درلوريى:ر ه وا درىو يى.  يلفسع  ن هذد در 
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 و در  ل ى در غ ي در نو ب ر   دت د  ج يى درل  يبثهدو درسدتيد   درل فعيد نل هدل  -5
 ه  درىسبيى درفا ر، ا درىو يى،  ا كجه و  ىًول

 ددددو  كثددددس دألخطددددول درشددددوئىى درلدددد  ل ددددتة   ددددر  ر ددددنى د ذد يددددين  دددد  درسدتيدددد   -9
  درل فعي نل

 لF.Mه   دت اذد وا  رددد  و لقييا در  ل ى در غ ي درذي لقتا ب -8

  و لقييا در  ل ى در غ ي ربسد   دألطفول    درسدتي   درل فعي نل -,

  و لقييا در  ل ى در غ ي رإل جنوا د ذد يى  درل فعي نيى   درا فيىل -8

 دددو لقيددديا در  دددل ى در غددد ي ر س دددوئل درهولفيدددى درقاددديس   ددد  دألشدددسطى درل فعي نيدددى  -6
 (لS.M.Sدر ل سكى)

 ل ى در غ ي ر  دسدا دانلسنا    د ع درل دال دا ل و  ل و لقييا در   -4

  و لقييا در  ل ى در غ ي    درا و ى در طب  ىل -5

 دددو ت س ك يدددوا د  دددجا     دددوا دراددد و ى  د  دددجا  ددد  در و ىدددوا  ددد  د  دددتدت  -6
 در غ ي در نو ب رإل ج يينل

  و ت س در   ّ وا د  ج يى    لس يى دألتدل در غ ي رإلذد يّينل -,5

 منهج الدراسة وإجراءاتهب :

لددا در  ددد ل دردددر  دددنه  در  ددح  ددد  در دددى  دردددر در ادد ل   دددر ا وبدددوا   دددسدت 
 درىينى   ر   ئ ى دا لبونى در اّ  ى رهذد درغسض.

 ن  ن دب در ندوه  درى  يدى  جل دى ر تسد دوا  Survey يىلبس  نه  در  ح 
 س   دددوئل در ادددفيى بادددفى  و دددى،  ل ددد  درلددد  ل دددلهتق  ادددق بندددول  لسكيدددب   هددد

د  جا   ن وط  د  كه بادفى خوادى، ذرد   ن هدذد در دنه  ي دلهتق ل د يل  ل  يدل 
 لف دديس درظددوهس   دد    ددىهو درددسدهن، بىددت   ددع دربيونددوا درجع ددى  دركو يددى  نهددو   ددن 
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 جملة آداب الفراهيدي

 نوادددسهو  دددن خدددجل      دددى  دددن د  دددسدلدا در نظ دددى درلددد  ل دددّتت نددد ع دربيوندددوا، 
 (.,5  اتسهو  طسق در ا ل   يهو)

دخليدددوس درىيندددى  دددن ط بدددى   دددا دراددد و ى  د  دددجا بك يدددى دآتدب  درى ددد ا  لدددا
،   دت لدا ل عيدع دا دلبونى  د  9,55/9,59ب و ىى دربلسد    درفال درتسد د  دأل ل 

%  دددن  دددتت درط بدددى ,8شدددهس تي ددد بس،  كدددون هندددو   دددسن   دددر  ن لشددد ل درىيندددى 
  كو دددى در دددن دا طوربدددًو  طوربدددى  ددد ,8,در  ددد  ين  ددد  درق دددا  ددد  ذرددد  درفادددل  هدددا 

درتسد يى دألسبع ا دو ى اردر  دتت   دت ت  دتًد  دن ط بدى بسندو   در و  دليس دردذي كدون 
د ددلبونه  998 ددتية درنشددأ    يدده  ددتت ا يعيددت  ددن  ددلى  ددن درط بددى، رددذر  لددا ل عيددع 

 ع ددا بطسيقددى  شدد دئيى   ددر درط بددى تدخددل در  و ددسدا   ددر  ددتى يدد  ين،   ددسى 
 لهو ر ل  يل.د لبىوت خ    نهو رىتا اج ي

( بهددددتق ل  يددددل SPSS  ددددت لددددا در  دددد  درددددر د ددددلختدا دربسنددددو   د  اددددوئ )
  ىور ددى دربيونددوا د  اددوئيى رإل وبددوا، ب ددو  يهددو در لغيددسدا در ل دد نى  دد  دربيونددوا 
درشخايى  درخاوئن درتي  رسد يى ر ىينى در ب  ثى.   ت بّين درل  يل د  اوئ   لا 

سدا  درن ددددب در ئ يددددى.  درلدددد  لبددددّين رنددددو   ددددوب ل ظيفدددده ر ل اددددل درددددر   ددددوب درلكددددسد
 لكسدسدا در لغيسدا در دست     در تد ل د  اوئيى  تس ى در  د قى   يهو.
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 منبقشة نتبئج الدراسة :
 (5در ت ل س ا)
  ن ط بى   ا درا و ى  د  جا درخاوئن درتي  رسد يى رىينى درتسد ى

 النسبة المئوية التكرار الخصائص الديموغرافية

 درن ع

 5.6, 5,4 ذكس

 ,.85 558  نثر

 %,,5 ,99 در    ع

 درى س

 88.6 46 99  ل  ن 
 5.,8 556 96  ل  ن  -99 ن 

 ,8.6 58 96  ل  ن -96 ن 

 5., 6  أكثس -96 ن

 %,,5 ,99 در    ع

در  ل ى درتسد   
 در و ى 

 ,9 ,, در نى دأل رر

 ,.56 86 در نى درثونيى

 58.6 88 در نى درثورثى

 ,.6, 5,9 در نى درسدبىى

 ,.5 8 در و  ليس

 %,,5 ,99 در    ع

  كون د  و ى

 55.6 568 درىوا ى

 ,.55 98 در  و ظوا

 %,,5 ,99 در    ع
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 ن ع درلى يا درثون ي

 8.,6 588  ك   

 86.8 54 خون

 %,,5 ,99 در    ع

 رسد يددددى رىينددددى يل ددددح  ددددن در ددددت ل دأل ل درددددذي يل دددد ن درخاددددوئن درتي 
درتسد ددى  ددن ط بددى   ددا درادد و ى  د  ددجا ب و ىددى دربلددسد،  ن  ددتت د نددوة  دد  درىينددى 

 %.8   ر   يًج  ن  تت درذك س بفوسق   در  
  ددددو  ددددن درط بددددى در شددددوسكين  دددد  درىينددددى  قددددت لسكددددعا درن ددددبى دأل  ددددر  هدددد  

 دنى  99 دنى ل يهدو ن دبى   دل  دن 96 نى  ارر   دل  دن  99% ر ى س  و بين 5.,8
 %.5., نى  أكثس  ه   96%   كونا درن بى دأل ل رفئى درى س  ن 88.6 ه  

 يل ح  ن ل عيع درىينى   در  دن دا درتسد دى،  ن  ئدى در دنى درسدبىدى  ظيدا 
%، ور ددنى ,9%، ل لهددو  دد  درن ددبى در ددنى دأل رددر  هدد  ,.6,بورن ددبى دأل  ددر  هدد  
%. ,.5قوسبددى،   ددولا درن ددبى دأل ددل رط بددى در و  ددليس  هدد  درثونيددى  درثورثددى بن ددبى  ل

بين ددو  ددولا  55.6  ددو  لغيددس  كددون د  و ددى  كونددا درن ددبى دأل  ددر ر ىوادد ى  هدد  
 %.,.55ن بى در  و ظوا 

  ي ددددو يلاددددل ب لغيددددس درلى دددديا درثددددون ي،  ددددإن درن ددددبى دأل  ددددر  ددددولا ر لى دددديا 
ون ي    در تدس  درخواى ن بى % بين و شك ا ن بى درلى يا درث8.,6در ك     ه  

86.8.% 
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 (9در ت ل س ا )
 در  ل ى در غ ي در نو ب ر   دت د  ج يى    درسدتي   درل فعي ن

 المادة اإلعالمية

 المستوى المغوي المناسب

 الفصحى والعامية العامية الفصحى

 التكرار المجموع
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
 النسبة
 المئوية

دألخبوس  -5
 درلقوسيس 
 د خبوسيى

544 5,.8 55 8., 89 5,.8 99, 

درتسد و  -9
د ذد يى 
  درل فوعيى

5, ,.8 555 8,.8 65 ,,.8 99, 

  دسدا  -8
در نت بين  ع 
 در  ه س درىوا

88 58.6 58 85.6 5,, ,8.8 99, 

دربسد    -,
 درثقو يى  دألتبيى

584 45., 6 9.4 84 98.6 99, 

دربسد    -8
 يىدرى  

568 48., 59 8.8 ,, 55.9 99, 

 ,99 86.5 56 6.5 58 5.,8 556 دربسد   درتينيى -6

دربسد    -4
دا ل و يى 
 بسد   
 در ن  وا

5, 6., 554 88.9 56 ,,.8 99, 

دربسد    -5
 درسيو يى

84 56.5 54 86.8 68 ,8.5 99, 

بسد    -6
 در  وبقوا

58 8.6 5,, 68.6 66 8,., 99, 
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ى در نو دددب رألخبدددوس  درلقدددوسيس د خبوسيدددى هددد  يل دددح  دددن در دددت ل  ن در  دددل  
%،  دخلدوسا درفاد ر 8%، بين دو دخلدوسا درىو يدى ن دبى8.,5در غى درفا ر بن بى 
 %.8.,5 درىو يى  ىًو ن بى 

 دخلدوسا درىينددى ر ددتسد و د ذد يددى  درل فعي نيدى د ددلختدا درىو يددى درن ددبى دأل  ددر 
% رهدددددذف در ددددد دت، 8., %، بين دددددو  دددددولا ن دددددبى درفاددددد ر ا لعيدددددت  دددددن8.,8 هددددد  

 %.8.,,  ا ا درفا ر  درىو يى  ىًو   ر ن بى 
 كذر  دأل س  ا ا   دسدا در نت بين  ع در  ه س درىوا   در    در ن دبى 

%، بين دو  اد ا درىو يدى   در درن دبى درلوريدى  د  8.8,ر فا ر  درىو يى  ىًو  هد  
 %.58.6%،  كونا درن بى دأل ل ر فا ر  ه  85.6دأله يى  ه  

  اددددد ا درفاددددد ر   دددددر درن دددددبى دأل  دددددر ر بدددددسد   درثقو يدددددى  دألتبيدددددى  هددددد  
%، بين ددو  ادد ا 98.6%، ل لهددو  دد  دأله يددى درفادد ر  درىو يددى  ىددًو بن ددبى ,.45

 %.9.4درىو يى   ر درن بى دأل ل  ه  
%،بين دو ,.48  ا ا درفا ر   ر درن دبى دأل  در ر بدسد   درى  يدى  هد  

%،  كونا درن بى دأل ل 55.9در سلبى درثونيى بن بى   ولا درفا ر  درىو يى  ىًو   
 %.8.8ر ىو يى  ه  

%، ل لهدو 5.,8  ا ا درفا ر   ر درن بى دأل  ر ر بدسد   درتينيدى  هد  
%، بين دو  اد ا درىو يدى   در درن دبى 86.5   درن بى درفا ر  درىو يى  ىدًو  هد  

 %.6.5دأل ل  ه  
   دا ل و يددى  در ن  ددوا  هدد    ادد ا درىو يددى   ددر درن ددبى دأل  ددر ر بددسد

%،  كوندددددا درن دددددبى دأل دددددل 8.,,%، ل لهدددددو درفاددددد ر  درىو يدددددى  ىدددددًو بن دددددبى 88.8
 %.,.6ر فا ر  ه  
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  ا ا درفا ر  درىو يى  ىدًو   در درن دبى دأل  در ر بدسد   درسيو ديى  هد  
%،  كوندددددا درن دددددبى دأل دددددل ر فاددددد ر  هددددد  86.8%، ل لهدددددو درىو يدددددى بن دددددبى 8.5,
56.5.% 

% ل لهدو 68.6  در  وبقوا  كونا درن بى دأل  ر  يهدو ر ىو يدى  هد    و بسد 
 %.8.6%،  كونا درن بى دأل ل ر فا ر  ه  ,.,8درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

 (8در ت ل س ا )
 دألخطول درشوئىى   ر  ر نى در ذيىين    درسدتي   درل فعي ن 

ل دأل نبيدى %   خطول    نطق دأل  و,.96 ا ا دألخطول درن  يى   ر 
%  ه ددو    ددر ن ددبلين  دد   ئددى   د ددق بشددت ،   ادد ا دألخطددول درن  يددى 98.6  ددر 
%  ه دددو    دددر ن دددبلين  ددد   ئدددى 5.9,%   خطدددول درنطدددق در ددد يا   دددر 85.5  دددر 

  د ددق،   ادد ا دألخطددول  دد   ددسدل  دأل ددتدت  دألس ددوا   ددر در  ددل ى درثورددة  دد   ئددى 
 %.5.5,%    د ق بن بى 55.9  د ق بشت   ه  

 كوندا    در درن ددب  د   ئدى )  ويددت( ردد  خطدول  دد  نطدق   د ول دألشددخون 
 درب تدن، ل لهو  خطول    درنطق در  يا،   خطول    نطدق دأل د ول دأل نبيدى.  كوندا 

 
 

   

 

ى
تقوومىاألداءىاللغويىلودائلىاإلعالمىودورىهذهى
 الودائلىفيىادتخدامىاللغةىالعربوةىالفصحى

ىأ.د.ىتودورىأبوىعرجة
  2112ىكانونىاألول(ى13)ىىالعددى

  222 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

درن ددبى دأل  ددر  دد  تس ددى ريددس   د ددق ألخطددول  دد  نطددق   دد ول درب ددتدن  دألشددخون، 
 يى. درن بى دأل ل    هذف درتس ى رفئى دألخطول درن   

  دو تس ددى ا    ددا  كونددا درن ددبى دأل  ددر  يهددو رفئددى  خطددول  دد  لقددتيا  لددأخيس 
درُ  ددل   ددو يّ ددسق در ىنددر  ددن    ددىه درادد يح،  درن ددبى دأل ددل  يهددو رددد  خطددول  دد  

 نطق    ول دألشخون  درب تدن.
 (,در ت ل س ا )

 F.Mلقييا در  ل ى در غ ي درذي لقتا به   دت اذد وا 

% رفئدى لل دلطيع 8.9,ق بشدت   د  ن دبلهو دأل  در  هد  لسكعا تس ى در  د 
هذف د ذد وا لكسي  درفا ر درر  ونب در هت در ط د ب  دن در دتدس   در و ىدوال 

% ،  ئددددىلبإ كون هددددذف د ذد ددددوا لن يددددى داهل ددددوا بور غددددى درىسبيددددى 8.,,ل يهددددو بن ددددبى 
 درفا ر رتى درشبوبل.
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 د   ئدى ل لقدتا هدذف  %,.8, لسكعا تس دى   د دق  د  ن دبلهو دأل  در  هد  
%، ئدىل لقدتا بسد  هدو 8.5,د ذد دوا   دتهدو دربسد  يدى بور ه دى درىو يدىل ل يهدو بن دبى 

 در  دسيى  در ن  وا بور ه ى درىو يىل.
% رفئدددى ل لهدددلا 95.5 كوندددا درن دددبى دأل  دددر  ددد  تس دددى ريدددس   د دددق  هددد  

 ددى   ويددت  هدد    ددولا    ددر ن ددبى  دد  تس  بلقتيا دألخبوس بور غى درىسبيى درفا رل. 
% رفئددى للقدددتا بسد  هدددو در  دسيددى  در ن  دددوا بور ه دددى درىو يددىل   دددو  ئدددى ا    دددا 59.4

% رفئددى لل ددلطيع هدذف د ذد ددوا لكددسي  درفادد ر 8., كوندا    ددر ن ددبى  يهدو  هدد  
 ارر  ونب در هت در ط  ب  ن در تدس   در و ىوال.

 (8در ت ل س ا )
    درسدتي   درل فعي ن لقييا در  ل ى در غ ي ربسد   دألطفول
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% رتس ى   د دق بشدت  ر لغيدس )بدسد   دألطفدول 66.8كونا    ر ن بى  ه  
 قل لسب ي  ها رلى يا در غى درفا ر(، بين و كوندا درن دبى دأل دل رتس دى   د دق بشدت  

% ر لغيس)لفشل هذف دربسد   ب بب  ىق دا تدت  درلقتيا  درلسكيع   ر 89.9 ه  
% 88.6ن دألطفدول(.   دولا    در ن دبى رتس دى   د دق  هد  شسي ى  د ت   ىينى  

ر لغيدددس )ل دددلطيع هدددذف دربدددسد   دربدددة در يددددتدن   دددن در دددتدس  ر ل فيدددع   دددر لشدددد يع 
در  دهددب  در بددت ين  در ل ددتثين بور غددى درفادد ر(.  درن ددبى دأل ددل رتس ددى   د ددق  هدد  

 كونا درن بى  % ر لغيس )بسد   دألطفول  قل لسب ي  ها رلى يا در غى درفا ر(.,9
% ر  لغيدددس در دددوبق ذكدددسف،   دددولا    دددر ن دددبى 4.8دأل دددل رتس دددى ريدددس   د دددق  هددد  

% ر لغيددددس )لفشددددل هددددذف دربددددسد   ب ددددبب  ددددىق د  ددددتدت 58.6رتس ددددى   ويددددت  هدددد  
% 6.8 درلقددددتيا .... درددددخ (.   ددددو تس ددددى ا    ددددا  كونددددا درن ددددبى دأل  ددددر  يهددددو  هدددد  

تدت  درلقتيا ... درخ(.  كوندا   دل ن دبى ر لغيس )لفشل هذف دربسد   ب بب  ىق د  
% ر لغيس )بسد   دألطفول  قل لسب ي  ها رلى يا در غدى 6,.,   تس ى ا    ا  ه  

 درفا ر(.
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 (6در ت ل س ا )
 لقييا در  ل ى در غ ي رإل جنوا د ذد يى  درل فعي نيى  درا فيى

غيدددس %   دددر  ل4.8,لسكدددعا درن دددبى دأل  دددر  ددد  تس دددى   د دددق بشدددت   هددد  
)يىلقت در ى ن ن  ن درىو يى  كثس  تس   دن درفاد ر   در لدس ي  در د ع در ى دن  نهدو( 

% در لغيدددس دردددذي يقددد ل )ل دددوها رغدددى د  دددجن بلكدددسي  8.9,لجهدددو  ددد  ذرددد  بن دددبى 
 در ه ى درىو يى نظسًد رلكسدسهو  دلاورهو ب و وا درنو (.

يددس )ل ددلطيع % ر لغ98.6  ددو درن ددبى دأل ددل  دد  تس ددى   د ددق بشددت ،  كونددا 
درقن دا د ذد يى  درل فعي نيى دشلسدط د لختدا در غى درفا ر  د  د  جندوا(.  كوندا 

% ر لغيدس )لد ثس د  جندوا   در در ادي ى 8.,,   ر ن بى  د  تس دى   د دق  هد  
خسد هددو درفندد (. ي يهددو بن ددبى  %  لغيددس )لقددتا 86.8در غ يددى رألطفددول نظددسًد رلكسدسهددو  دإ

ر ه ددى در   يددى(.  ل ققددا    ددر ن ددبى رتس ددى ريددس   د ددق  هدد  روربيددى د  جنددوا بو
% ر لغيدددددس )ل دددددلطيع درقنددددد دا د ذد يدددددى  درل فعي نيدددددى دشدددددلسدط د دددددلختدا در غدددددى 8.,9

 درفا ر    د  جنوا(.
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% ر لغيددددس ) لدددد ثس 4.8  ددددولا   ددددل ن ددددبى  دددد  تس ددددى ريددددس   د ددددق  هدددد  
خسد هدددو درفندد (.  كوندددا د  جنددوا   ددر در ادددي ى در غ يددى رألطفدددول نظددسًد رلكسدسهددو   دإ

% ر لغيددددس )ل ددددلطيع درقندددد دا د ذد يددددى 58.6   ددددر ن ددددبى  دددد  تس ددددى   ويددددت  هدددد  
 درل فعي نيى دشلسدط د لختدا در غى درفا ر    د  جنوا(.   و تس ى ا    ا  كوندا 

% 8.,% ر  لغيددس در ددوبق ذكددسف.    ددل ن ددبى  يهددو  هدد  8.,   ددر ن ددبى  يهددو  هدد  
 د  جنوا بور ه ى در   يى(. ر لغيس )لقتا روربيى

 (4در ت ل س ا )
 لقييا در  ل ى در غ ي ر س وئل درهولفيى درقايس     دألشسطى درل فعي نيى در ل سكى 

% رفئددى )دألرددسدض 88.8لسكددعا    ددر ن ددبى  دد  تس ددى   د ددق بشددت   هدد  
% 89.4درسب يدددى لقدددق  سدل درنشدددس در كثدددق رهدددذف درس دددوئل( ل يهدددو  ددد  درن دددبى  هددد  
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 جملة آداب الفراهيدي

ى)ل ددل  ب هددذف درس ددوئل در سد ىددى  بددل بثهددو ر لأكددت  ددن  ددج ى در غددى  در  دد  ن(. رفئ
% رفئى)لقتا هذف درس وئل 96.5 كونا درن بى دأل ل رتس ى   د ق بشت   ه   

ثدددوس  درنىدددسدا د   ي يدددى  درطوئفيدددى(.  كوندددا درن دددبى    دددو ين ل يدددل دردددر درشخادددنى  دإ
ا هدددذف درس دددوئل در غدددى درفاددد ر % رفئى)ل دددلخت9.4,دأل  دددر  ددد  تس دددى   د دددق  هددد  

% كددل  ددن درفئلددين 8.,8ريددس در  لع ددى بق د ددت درن دد  درىسبدد  در دد يا(. ل يهددو  بن ددبى 
)ل ددلختا هددذف درس ددوئل ره ددوا  و يددى  سبيددى ريددس  ىس  ددى ركو ددى درنددو   دد  درب ددتدن 

 درىسبيى( )لقتا هذف درس وئل   و ين للىوسض  ع در ظوئق د  ج يى(.
% رفئى)لقددتا هددذف 98.6ر  دد  تس ددى ريددس   د ددق  هدد   كونددا درن ددبى دأل  دد

ثدوس  درنىدسدا ...دردخ(. بين دو كوندا   دل ن دبى  درس وئل   و ين ل يل ارر درشخادنى  دإ
    هذف درتس ى رفئى )دألرسدض درسب يى لقق  سدل درنشس در كثق رهذف درس وئل(.

% رفئى)لقددتا هددذف درس ددوئل 58.6 كونددا    ددر ن ددبى  دد  تس ددى   ويددت،  هدد  
ثوس  درنىسدا درخ(.   و    ر ن بى    تس دى ا    دا،    و ين ل يل ارر درشخانى  دإ

%  كونددددا رفئددددى ) لقددددتا هددددذف درس ددددوئل   ددددو ين للىددددوسض  ددددع در ظددددوئق 6.5 هدددد  
 د  ج يى(.
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 (5در ت ل س ا )
 لقييا در  ل ى در غ ي ر  دسدا دانلسنا    د ع درل دال دا ل و  

% رفئدى) هدذف در د دسدا 85.9 د ق بشت   هد   ولا    ر ن بى    تس ى  
%  ئدددى )هندددو  س ددد ع رغ يدددى 6.8,لدددلا  ددد   ر بهدددو بور ه دددوا درىو يدددى( ل يهدددو بن دددبى 

  فستدا   لخت ى    در د دسدا درشدبوبيى يادىب  ه هدو  نل لهدو لكن ر  يدو دالادول 
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% رفئددى) هنددو    ددو ى 86.5در تيثددى(  لسكددعا    ددر ن ددبى  دد  تس ددى   د ددق  هدد  
% 88.6 دد  هددذف در دد دسدا بور غددى درىسبيددى درفادد ر(.ل يهو  بن ددبى  ل وث ددى هدد    ي ددى

كددل  ددن  ئلدد  ) ر ددب درلى يقددوا   ددر درادد س لددلا بورىو ّيددى  بددور س ق درجلينيددى(.  ) 
هندو  س دد ع رغ يددى   فدستدا   ددلخت ى  دد  در دد دسدا درشدبوبيى ياددىب  ه هددو ...درددخ( 

% رفئى)در ه دى درىو يدى  د  58.8هد   لسكعا درن بى دأل  ر    تس ى ريدس   د دق   
%  ئدددى )  د دددع 8.,5هدددذف در ددد دسدا لدددلا بو دددلختدا در دددس ق درجلينيدددى( ل يهدددو  بن دددبى 

درل داددددل دا ل ددددو    ثددددل )درفددددي  بدددد    درلدددد يلس(   ددددوئل  ه ددددى رإلبددددتدع درثقددددو   
% ر فئدى در دوبق ذكسهدو. 58.6 دألتب .   ولا درن بى دأل  ر    تس ى   ويت  هد  

% رفئدددى ) هدددذف در ددد دسدا لدددلا  ددد   ر بهدددو 8.9دأل دددل  ددد  هدددذف درتس دددى  هددد    درن دددبى
 بور ه وا درىو يى(.

  و تس ى ا    ا درل   ظيا    كو ى د  وبوا   ر درن ب در ئ يى دأل ل، 
% رفئدددى )در ه دددى درىو يدددى  ددد  هدددذف در ددد دسدا لدددلا 4.8 كوندددا    دددر ن دددبى  يهدددو  هددد  

% رفئلدددد  )هددددذف 8.,كونددددا درن دددبى دأل ددددل  هددد  بو دددلختدا در ددددس ق درجلينيدددى( بين ددددو 
در  دسدا للا     ر بهو بور ه وا درىو يدى( )   د دع درل دادل دا ل دو    ثدل درفدي  

 ب    درل يلس   وئل  ّه ى رإلبتدع درثقو    دألتب (.
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 (6در ت ل س ا )
 لقييا در  ل ى در غ ي    درا و ى در طب  ى

تس دى   د دق بشدت  رفئدى )دراد و ى  %  د 68.6ل ققا درن بى دأل  ر  هد  
در طب  ى  كثس در  وئل د  ج يى  ساًو   ر  ج ى در غى درىسبيى( ل يهو  د  درن دبى 

%  ئدددددى )درادددد و ى   دددددي ى   و ددددديى  ك ددددوب درقدددددسدل ثددددس   رغ يدددددى رنيدددددى 8.,6 هدددد  
بددددور فستدا  در اددددط  وا در تيددددت (.  كونددددا درن ددددبى دأل ددددل  دددد  هددددذف درتس ددددى،  هدددد  
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)هنددو   خطددول ن  يددى   خطددول  دد  درلسكيددب در غدد ي  دد  بىددض در دد دت % رفئددى 8.,9
% رفئدى )دردبىض  دن 6.,8درا فيى(   ولا درن دبى دأل  در  د  تس دى   د دق  هد  

% ,.6, قددددواا درادددد ق ل ددددو ل در  ددددع بددددين درفادددد ر  درىو يددددى(. ل يهددددو  بن ددددبى 
 ئددددددددى)هنو   خطددددددددول ن  يددددددددى   خطددددددددول  دددددددد  درلسكيددددددددب در غدددددددد ي  دددددددد  بىددددددددض در دددددددد دت 

% رفئل )دراددددد و ى 8.6يى(. كونا درن دددددبى دأل دددددل  ددددد  تس دددددى   د دددددق  هددددد  دراددددد ف
در طب  دددى  كثدددس در  دددوئل د  ج يدددى  سادددًو   دددر  دددج ى در غدددى درىسبيى( )دراددد و ى 
  ددي ى   و دديى  ك ددوب درقددسدل ثددس   رغ يددى رنيددى بددور فستدا  در اددط  وا در تيددت (. 

)دردبىض  دن  قدواا % رفئدى 8.,5 لسكعا    ر ن دبى  د  تس دى ريدس   د دق  هد  
%  ئددددى)هنو  6.5دراددد ق ل دددو ل در  دددع بدددين درفادددد ر  درىو يدددى(. ل يهدددو  بن دددبى 

 خطول ن  يى   خطول    درلسكيب در غ ي    بىض در  دت درا فيى(.  كونا درن بى 
% رفئى )درا و ى در طب  ى  كثس در  وئل د  ج يى 8.6دأل ل    هذف درتس ى  ه  
رىسبيى درفا ر(.  لسكعا درن بى دأل  ر  د  تس دى   ويدت  ساًو   ر  ج ى در غى د

%   ددددر  ئددددى )  خطددددول درل سيددددس درادددد ف  نوشددددئى  ددددن  ددددىق در هنّيددددى 5.,5 هدددد  
% رفئددى )درادد و ى ,.8 درلأهيددل درى  دد  رددتى بىددض در  ددسسين(  درن ددبى دأل ددل  هدد  

(.   و   ي ى   و يى  ك وب درقسدل ثس   رغ يى رنيى بور فستدا  در اط  وا در تيت 
% رفئدددى )هندددو   خطدددول ن  يدددى 6.5تس دددى ا    دددا  كوندددا درن دددبى دأل  دددر  يهدددو  هددد  

% 8.,  خطول    درلسكيب در غ ي    بىض در د دت دراد فيى(.  درن دبى دأل دل  هد  
 رفئى )  جا دألطفول   ي ى  ه ى رعيوت  در  ا ل در غ ي  نت دألطفول(.
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 (,5در ت ل س ا )
وا درا و ى  د  جا    در و ىوا    د  تدت در غ ي ت س ك يوا د  جا     

 در نو ب رإل ج يّين

لسكددددعا درن ددددّبى دأل  ددددر در   دددد ى رددددت س ك يددددوا د  ددددجا     ددددوا درادددد و ى 
%  دد  تس ددى در  د ددق 8.,8 د  ددجا  دد  د  ددتدت در غدد ي در نو ددب رإل ج يددين  هدد  

د يدددى  درل فعي نيدددى بور غدددى بشدددت  ر لغيدددس ) دددن خدددجل درلدددتسيب   دددر ا دددتدت دربدددسد   د ذ
%  لغيددددس ) ددددن خددددجل دأل  ددددول درلطبيقيددددى دركلوبيددددى 88.9درفادددد ر( لجهددددو بن ددددبى 

% 94.4 درب ثيى درل  ل سن   ر  ج ى در غى درفا ر(.  كوندا   دل ن دبى  هد  
هدددد  ر لغيدددددس ) ددددن خدددددجل د ل دددددوب دألخطددددول درن  يدددددى  در غ يدددددى  دددد  تس دددددوا لقيددددديا 

 هدد  دأل ددس درددذي د لبسلدده درىينددى در ب  ثددى  ددن ط بددى  دا ل ونددوا  دأل  ددول درفادد يى(
درا و ى  د  جا    ريس ادور ها  ندت و يلى دق ب ادي ى دردتس وا درلد  ي اد  ن 

   يهو    دا ل ونوا در و ىيى.
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% ر لغيدس )يكد ن ذرد  84.8 لسكعا درن بى دأل  ر    تس ى   د دق،  هد  
%  لغيدس )  ددن 88.6رن دبى  هدد   دن خددجل عيدوت    ددو وا در غدى درىسبيددى( لدجف  دد  د

خدددجل درلدددتسيب   دددر درل دددتة بور غدددى درىسبيدددى درفاددد ر تدخدددل در  و دددسدا(.  كوندددا 
درن دددبى دأل دددل  ددد  هدددذف درتس دددى ر  لغيدددس در شدددوس اريددده لنفدددًو  هددد )  دددن خدددجل د ل دددوب 

 دألخطول درن  يى  در غ يى    تس وا لقييا دا ل ونوا  دأل  ول درفا يى(.
% ر  لغيددس در ددوبق 94.4 دد  تس ددى ريددس   د ددق،  هدد   ل ققددا    ددر ن ددبى 

ذكددسف  دد ل د ل ددوب دألخطددول درن  يددى  در غ يددى  دد  تس ددوا درلقيدديا  ي ددو يشددبه دالفددوق 
  ر  سن درط بى   ر  تا لأّثس درتس وا درل  ي ا  ن   يهو ب و يندل   دنها  دن 

  خطول ن  يى  رغ يى.
 (55در ت ل س ا )

 س يى دألتدل در غ ي رإل ج يّين د ذد يّينت س در    وا د  ج يى    ل
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%  دد  تس ددى   د ددق بشددت   دد ل در  ددوئل ,.96لسكددعا درن ددبى دأل  ددر  هدد  
 دأل دددوريب درلددد  ل دددلطيع در    دددوا د  ج يدددى  دددن خجرهدددو در  دددوه ى بلس يدددى دألتدل 
 در غ ي رإل ج ّيين د ذد ّيين     لغيس) يك ن ذر   ن خدجل دخليدوس دألكفدول رغ يدًو(

%  لغيددس ) لقددتيا ت سدا لتسيبيددى رغ يددى رهددا بىددت درلىيددين(.  كونددا 98.6لددجف بن ددبى 
% رد ) در سن   ر د لختدا در غدى درفاد ر  د  هدذف دربدسد  ( 59.4  ل ن بى  ه  

% ر لغيددس ) يكدد ن ذردد   ددن خددجل 85.5  ددولا    ددر ن ددبى  دد  تس ددى   د ددق  هدد  
يددس ) يكدد ن ذردد   ددن خددجل اخ ددوع %  لغ5.9,دخليددوس دألكفددول رغ يددًو( لددجف بن ددبى 

 دا ج يّين اخلبوسدا ت يقى(.
%  ددددددد  6.,8 لسكدددددددعا درن دددددددبى دأل  دددددددر  ددددددد  تس دددددددى ريدددددددس   د دددددددق  هددددددد  

 لغيس)در سن   در د دلختدا در غدى درفاد ر  د  هدذف دربدسد  ( لدجف  د  درن دبى  هد  
%  لغيس)در سن   ر دنلقول در ل تثين دردذين ي ساد ن   در درل دتة بور غدى ,.,9
 ر(.  سب ددددو يكدددد ن دخليددددوس درىينددددى رهددددذين در لغيددددسين رىددددتا در  د قددددى د لشددددىوسًد درفادددد

باددى بى اي ددوت در ددذيىين درددذين ي سادد ن   ددر د ددلختدا درفادد ر  دد  دربددسد   درلدد  
يقدددت  نهو،  كدددذر  ادددى بى دنلقدددول در ل دددتثين دردددذين ي ساددد ن   دددر درل دددتة بور غدددى 

 درفا ر    دربسد   د ذد يى.
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 اخلالصة:
 % رألخبوس  درلقوسيس د خبوسيى.8.,5رىينى در غى درفا ر بن بى دخلوسا د -
% ر ددددتسد و د ذد يددددى  درل فعي نيددددى، بين ددددو  ددددول 8.,8لددددا دخليددددوس درىو يددددى بن ددددبى  -

 %.8.,,د لختدا درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

 ادد ا  دد دسدا در نددت بين  ددع در  هدد س درىددوا   ددر د ددلختدا درفادد ر  درىو يددى  -
%  درفادددد ر بن ددددبى 85.5بين ددددو  ادددد ا درىو يددددى   ددددر  %8.8, ىددددًو بن ددددبى 

58.% 

%، ,.45 ادد ا درفادد ر   ددر درن ددبى دأل  ددر ر بددسد   درثقو يددى  دألتبيددى  هدد   -
 %.98.6لجهو درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

% بين ددددو ,.48 ادددد ا درفادددد ر   ددددر درن ددددبى دأل  ددددر ر بددددسد   درى  يددددى  هدددد   -
 %.55.9 ولا درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

% لجهددو  دد  5.,8 ادد ا درفادد ر   ددر درن ددبى دأل  ددر ر بددسد   درتينيددى  هدد   -
 %.86.5درن بى درفا ر  درىو يى  ىًو  ه  

 اددددد ا درىو يدددددى   دددددر درن دددددبى دأل  دددددر ر بدددددسد   دا ل و يدددددى  در ن  دددددوا  هددددد   -
 %.8.,,%، لجهو درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 88.9

  دددر ر بددددسد   درسيو ددديى  هدددد   اددد ا درفاددد ر  درىو يددددى  ىدددًو   ددددر درن دددبى دأل -
 %.86.8%، لجهو درىو يى بن بى 8.5,

% لجهددو 68.6 اد ا درىو يدى   در درن دبى دأل  در  د  بدسد   در  دوبقوا  هد   -
 %.,.,8درفا ر  درىو يى  ىًو بن بى 

 ي و يلال بوألخطول درشوئىى   ر  ر نى در دذيىين  د  درسدتيد   درل فعيد ن: كوندا  -
%    ددر 98.6%   خطددول درنطددق در دد يا بن ددبى ,.96دألخطددول درن  يددى بن ددبى 

ن بلين    تس ى   د ق بشت .  شكل هذدن در لغّيسدن  ي ًو    ر ن بلين     ئى 
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%   ددددر درلدددد در .   ادددد ا دألخطددددول  دددد   ددددسدل  5.9,%  85.5  د ددددق  ه ددددو 
% 55.9دأل دددتدت  دألس دددوا   دددر در  دددل ى درثوردددة  ددد  تس دددى   د دددق بشدددت   هددد  

 %.5.5,   د ق بن بى 

لسكددعا  F.M ي ددو يلاددل بلقيدديا در  ددل ى در غدد ي درددذي لقددتا بدده  دد دت اذد ددوا درددد  -
% ر لغيدددس ) ل دددلطيع هدددذف 8.9,درن دددبى دأل  دددر  ددد  تس دددى   د دددق بشدددت   هددد  

د ذد وا لكسي  درفا ر ارر  ونب در هت در ط  ب  دن در دتدس   در و ىدوا( 
داهل ددددوا بور غددددى  %  لغيدددس ) بإ كددددون هدددذف د ذد ددددوا لن يدددى8.,,لجهدددو بن ددددبى 

درىسبيددى درفادد ر رددتى درشددبوب(.  لسكددعا تس ددى   د ددق  دد  ن ددبلهو دأل  ددر  هدد  
 %     ئى ) لقتا هذف د ذد وا   دتهو دربسد  يى بور ه ى درىو يى(.,.8,

 ي و يلال بلقييا در  ل ى در غ ي ربسد   دألطفول  د  درسدتيد   درل فعيد ن، لسكدعا  -
س ى   د ق بشت  ر لغيس) بسد   دألطفول  قل %    ت66.8درن بى دأل  ر  ه  

لسبددد ي  هدددا رلى ددديا در غدددى درفاددد ر(.   دددولا    دددر ن دددبى رتس دددى   د دددق  هددد  
% ر لغيدددس ) ل دددلطيع هدددذف دربدددسد   دربدددة در يدددتدن   دددن در دددتدس  ر ل فيدددع 88.6

   ر لش يع در  دهب  در بت ين  در ل تثين بور غى درفا ر(.

 جندوا د ذد يدى  درل فعي نيدى  دراد فيى، لسكدعا    ل لقييا در  ل ى در غد ي رإل -
%   در  لغيس)يىلقدت در ى ند ن 4.8,درن بى دأل  ر    تس ى   د دق بشدت   هد  

 ن درىو يددى  كثددس  ددتس   ددن درفادد ر   ددر لددس ي  در دد ع در ى ددن  نهددو( لجهددو  دد  
% در لغيددس درددذي يقدد ل) ل ددوها رغددى د  ددجن بلكددسي  در ه ددى 8.9,درن ددبى  هدد  

 ى نظسًد رلكسدسهو  دلاورهو ب و وا درنو (.درىو ي

 ي ددددو يلاددددل بلقيدددديا در  ددددل ى در غدددد ي ر س ددددوئل درهولفيددددى درقادددديس   دددد  دألشددددسطى  -
درل فعي نيددددددى در ل سكددددددى، لسكددددددعا    ددددددر ن ددددددبى  دددددد  تس ددددددى   د ددددددق بشددددددت   هدددددد  

%  ر  لغيس )دألرسدض درسب يى لقدق  سدل درنشدس در كثدق رهدذف درس دوئل( 88.8
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%  لغيددس ) ل ددل  ب هددذف درس ددوئل در سد ىددى  بددل 89.4  لجهددو  دد  درن ددبى  هدد
بثهو ر لأكت  ن  ج ى در غدى  در  د  ن(. كونا درن دبى دأل  در  د  تس دى   د دق 

%ر لغيس) ل لختا هذف درس وئل در غى درفا ر ريدس در  لع دى بق د دت 9.4, ه  
 درن   درىسب  در  يا(.

نددددددا    د ددددددع درل داددددددل  ي ددددددو يلاددددددل بلقيدددددديا در  ددددددل ى در غدددددد ي ر دددددد دسدا دانلس  -
% ر لغيدس 85.9دا ل و  ، لسكعا درن بى دأل  ر    تس ى   د دق بشدت   هد  

) هددددذف در دددد دسدا لددددلا  دددد   ر بهددددو بور ه ددددوا درىو يددددى( لجهددددو  دددد  درن ددددبى  هدددد  
%  لغيددس ) هنددو  س دد ع رغ يددى   فددستدا   ددلخت ى  دد  در دد دسدا درشددبوبيى 6.8,

 در تيثى(.ياىب  ه هو  نل لهو لكن ر  يو دالاول 

 ي ددددو يلاددددل بلقيدددديا در  ددددل ى در غدددد ي  دددد  درادددد و ى در طب  ددددى، لسكددددعا درن ددددبى  -
%  دد  تس ددى   د ددق بشددت  ر لغيس)درادد و ى در طب  ددى  كثددس 68.6دأل  ددر  هدد  

در  دددوئل د  ج يدددى  سادددًو   دددر  دددج ى در غدددى درىسبيدددى( لجهدددو  ددد  درن دددبى  هددد  
دل ثدددس   رغ يدددى رنيددددى %  لغيدددس ) دراددد و ى   دددي ى   و ددديى  ك ددددوب درقدددس 8.,6

بدددور فستدا  در ادددط  وا در تيدددت ( .   دددولا درن دددبى دأل  دددر  ددد  تس دددى   د دددق 
% ر لغيددددس ) دردددددبىض  ددددن  قدددددواا درادددد ق ل دددددو ل در  ددددع بدددددين 6.,8 هدددد  

 درفا ر  درىو يى(.

  و  ي و يلى ق بت س ك يوا د  جا     وا درا و ى  د  دجا  د  در و ىدوا  د   -
رإل ج يددّين، لسكدددعا درن ددبى دأل  ددر  دد  تس ددى   د دددق د  ددتدت در غدد ي در نو ددب 

% ر لغيددس)  ددن خددجل درلددتسيب   ددر ا ددتدت دربددسد   د ذد يددى 8.,8بشددت   هدد  
%  لغيددس ) ددن خددجل دأل  ددول 88.9 درل فعي نيددى بور غددى درفادد ر( لجهددو بن ددبى 

درلطبيقيى دركلوبيى  درب ثيى درل  ل سن   ر  ج ى در غى درفا ر(.  كونا   ل 

 
 

   

 

ى
تقوومىاألداءىاللغويىلودائلىاإلعالمىودورىهذهى
 الودائلىفيىادتخدامىاللغةىالعربوةىالفصحى

ىأ.د.ىتودورىأبوىعرجة
  2112ىكانونىاألول(ى13)ىىالعددى

  222 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

% ر لغيددس) ن خددجل د ل ددوب دألخطددول درن  يددى  در غ يددى  دد  94.4 ددبى  هدد  ن
 تس وا لقييا دا ل ونوا  دأل  ول درفا يى(.

% ر لغيس)يكدد ن ذردد  84.8بين ددو لسكددعا درن ددبى دأل  ددر  دد  تس ددى   د ددق  هدد   -
  ن خجل عيوت    و وا در غى درىسبيى(.

غد ي رج ج يدّين د ذد يدّين،    ل ت س در    وا د  ج يى    لس يى دألتدل در  -
%   در  لغيدس ) يكد ن ,.96لسكعا درن بى دأل  ر    تس ى   د ق بشت   هد  
%  لغيس)لقددتيا ت سدا 98.6ذردد   ددن خددجل دخليددوس دألكفددول رغ يددًو( لددجف بن ددبى 

لتسيبيددى رغ يددى رهددا بىددت درلىيددين(   ددو درن ددبى دأل  ددر  دد  تس ددى ريددس   د ددق  هدد  
غيس)در ددسن   ددر د ددلختدا در غددى درفادد ر  دد  هددذف %  قددت لسكددعا  دد   ل6.,8

%  لغيس)در دددددسن   دددددر دنلقدددددول در ل دددددتثين دردددددذين ,.,9دربدددددسد  ( لدددددجف بن دددددبى 
 ي سا ن   ر درل تة بور غى درفا ر(.
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 التىصيبت 

د لبددوسًد ر ددت س در هددا درددذي ي ددط ع بدده د  ددجا  دد  لىعيددع د ددلختد وا در غددى 
رلد  ل اد ا اريهدو درتسد دى، ندسى درل اديى ب دو درىسبيى درفا ر،  بندوًل   در درنلدوئ  د

 ي  :
لكددسي  د ددلختدا در غددى درىسبيددى درفادد ر  دد    ددوئل د  ددجا،    واددس  ظددوهس   -

 دا لختدا در كثق ر ه وا درىو يى، خا اًو    در  وئل در  ىيى درباسيى.
دخليددوس دألكفددول رغ يددًو  ددن د  ج يددين، د ذد يددين  ددنها   ددر   دده درخادد ن،  -

ر   دددد ع  دددد  دألخطددددول درن  يددددى درلدددد  للددددس  لثددددوسًد  دددد بيى   ددددر در  ددددل ىين  لج يددددوً 
  در شوهتين.

اخ دوع در د دت د  ج يدى دربسد  يدى  د خبوسيددى كو دى ر لدت يق در غد ي در لخاددن  -
  بل بّثهو ر   ه س.

در ددسن   ددر  ن لقدد ا درقندد دا د ذد يددى  درل فعي نيددى،   قددت   دربددسد    يهددو   ددر  -
 درذين للا د ل و لها   ن ي يت ن درل تة بور غى درفا ر. دنلقول در ل تثين

در ددددسن   ددددر  ن ي ددددلث س درط بددددى در ددددو ىي ن،  خواددددى  ددددنها، درددددذين يتس دددد ن  -
لخااددوا درادد و ى  د  ددجا،  ددن دا تسد ددلها در و ىيددى  دد  درلددع ت  ددن  ىددين 

 در غى درىسبيى، درلتّسب   ر  ج ى درل ّتة بهو.

  دددددر لقدددددتيا   و دددددسدلها در و ىيدددددى بور غدددددى   يدددددوا   دددددولذ  در و ىدددددوا بدددددور سن -
 درفا ر،   ا يك ن داهل وا بور غى دأل نبيى   ر   وب در غى درىسبيى.
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 اهلىامص واملراجع 

دربيدددددون درّادددددوتس  دددددن دا ل دددددوع دألّ ل ر  ندددددى در شدددددس ع درددددد طن  ر  ويدددددى در غدددددى  (5)
 9,55درىسبيى، بل بس 

نددد  ر تسد دددوا  در ى   دددوا،   و دددس  دردددتكل س نوادددس دردددتين دأل دددت، در سكدددع دألست (9)
 .95/9/9,59 نش س     ا يفىلدر  دلل بلوسيخ 

نهدوت در   در، دألخطددول در ى  يدى  دراددس يى  درن  يدى  دد    دوئل د  ددجا، ب د ة نددت    (8)
 .5,6-5,5، ن5,,9در غى درىسبيى    وئل د  جا،  نش سدا  و ىى دربلسد، 

 دددجا، كلددددوب دأل دددى، درىددددتت نددد س دردددتين ب يبددددل، داسلقدددول بورىسبيدددى  دددد    دددوئل د  (,)
 .559، عدس  دأل  وق  درش  ن د  ج يى،  طس،ن5,,9/,5

، تدس در تيدددت، بيدددس ا، 9 تيدددع    دددطين،   دددويو درفكدددس  ددد  دألتب در ىوادددس، ط (8)
 .,5-58،ن,566

لي يس  ب   س ه، درثقو ى درىسبيى  لقونى د  دجا در تيدت، ب دة  نشد س  د  كلدوب  (6)
 ددددددد  ظدددددددل ثددددددد س  در ى   دددددددوال، سدبطدددددددى دركلدددددددوب نت  ل  دددددددلقبل درثقو دددددددى درىسبيدددددددى 

 .545،ن9,,9دألستنيين،

تسد دى  - ورا در ىد  ، در غدى درىسبيدى  د  د ذد دى  درل فدوع  درف دوئيوا  د  ربندون (4)
ل  ي ّيددددددددددى  نقددددددددددت، ب ددددددددددة  قددددددددددتا ر دددددددددد ل س    ددددددددددع در غددددددددددى درىسبيددددددددددى دألستندددددددددد ، 

 .8,,9 ّ ون، عيسدن،

 در  دي ى  در  هد س، ب دة  لي يس  ب   س ده، رغدى د  دجا بدين  لط بدوا درس دورى (5)
 قددتا رنت  لدر غددى درىسبيددى  د  ددجا  كلّددوب درددننل،    ددع در غددى درىسبيددى دألستندد  

 .8,,9  نلتى درفكس درىسب ،  ّ ون،

 ي ددن    ددت  بددت درقددوتس درشدديخ، در غددى درىسبيددى  دد    ددوئل د  ددجا در سئّيددى، ب ددة  (6)
در ك  يددى، در ددد تدن،  قددتا ر  دد ل س درددت ر   ددد  لطدد يس درىسبيددى،  و ىدددى  ددوان  

 .5,,9ن   بس

   دددددددددددت  بدددددددددددت در  يدددددددددددت، تسد دددددددددددى در  هددددددددددد س  ددددددددددد  ب ددددددددددد ة د  جا، دددددددددددورا  (,5)
 .599،ن5668دركلب،درقوهس ،
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Abstract 
This study aimed at identifying the Opinion of  journalism 

and mass communication  students  at  Petra university towards 

the linguistic level in which the media materials are revealed, 

and what is their opinion  towards using slang language in 

media programs, and how they evaluate the  linguistic 

performance of media, and what is the role required from media 

programs concerning promoting the use of formal  Arabic 

language, in addition to the role of universities, departments and 

faculties of  media that are supposed to prepare and qualify 

Journalists. 
The study resulted in a number of conclusions including: 
- The Sample chose formal language for news and news reports 

with the percentage of 80.5%. 
- For Radio and T.V drama, slang language got 50.5%, while 

using both formal and slang got 44.5%. 
-Reporters debates with the public in both formal and slang 

Arabic Languages got 45.5% while Slang language alone got 
38.8% and formal got 15% . 

-Formal language got the highest percentage by 71.4% for 
cultural and arts programs, while using both formal and slang 
for same programs got 25.9%. 

- For scientific programs, formal language got the highest 
percentage of 75%, while using both formal and slang Arabic 
Languages got 18.2%. 

-For religious programs, formal language got the highest 
percentage of 54.1%, while using both formal and slang got 
39.1%. 

-For social and entertainment programs, slang language got 
53.2%, while using both formal and slang language got 
40.5%. 

-For sports programs, using both formal and slang languages got 
43.1%, while using slang alone got 39.5%. 

-For competitions programs, slang language got 63.6%, while 
using both formal and slang language got 30%. 


